
خداداد از حضور در ستاره ساز پشیمان است

برگی زر: برخی لیاقت 
مدیریت من در باشگاه 

پدیده را ندارند
 فوتبال خراسان روزهای متفاوتی را تجربه می کند؛ 

پدیده شهر خودرو تنها نماینده آن در لیگ برتر فوتبال کشور 
شانس کسب سهمیه آسیایی را دارد 

وحشت عراقی ها از جنگی که قرار نیست برپا شود  

هشدارهای 
همسایه غربی 

استاندار خراسان رضوی در جلسه ای با فعاالن و 
مدیران اقتصادی مطرح کرد

امکان راه اندازی شهرک های 
صنعتی مشترک با افغانستان

اعطای نشان فرهنگی هنری 
فردوسی به ۴شخصیت برجسته

سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده شرکت پدیده

ماجرای زمین ۲ هزار متری که 
۲۲ هزار متر اعالم شد

گزارش ویژه 7

تحلیل روز 2

3
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در این شماره می خوانیم

نای و نوای نقاالن 
رو به خاموشی است

در صفحه 6 بخوانید

به مناسبت گرامیداشت روز ملی فردوسی : 

شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
کمربند  سرنوشت  برای  نهایی  تصمیم گیری 
یک  نتایج  اساس  بر  باید  مشهد  جنوبی 

پژوهش مستقل انجام شود.
آخرین  خصوص  در  مهدی نیا  سیدهادی 
وضعیت پروژه کمربند جنوبی مشهد، اظهار 
به  باید  جنوبی  کمربند  موضوع  در  کرد: 

هر  شهرسازی  در  که  کرد  توجه  مسئله  این 
و  بوده  وجهی  چند  می گیریم  که  تصمیمی 
وجوه  شهری  تصمیم  هر  است.  مسئله  حل 
مختلفی دارد و همه این ها باید در کنار هم 
باشد،  بزرگ تر  مسئله  چه  هر  بگیرد؛  قرار 
این که  بیان  با  بود.وی  خواهد  پیچیده تر 

»شهر یک موجود پیچیده است...

بزگداشت  مناسبت   به  ه  ما  اردیبهشت   25
روز   ، فردوسی  ابوالقاسم  رنج   دست  سال  سی 
ملی این شاعر حماسی در تقویم شمسی  به ثبت 
در  خورشیدی   319 سال  در  وی   . است  رسیده 
روستای پاژ از توابع توس پا به جهان گذاشت و با 
پدیدآوردن شاهنامه ، مهمترین رویداد فرهنگی را 
در قلمرو ادبیات ایران به وجود آورد.در روزگاری که 
فردوسی در آن می زیست؛ موجی از گرایش های 
در  اصیل خراسانی   بین خانواده های  در  فکری 
که   خود  دیرینه  فرهنگ   داشتن  نگاه  زنده  پی 
آمد  پدید  بود  مانده  باقی  آن  از  ریشه هایی  هنوز 
که  در همین دوران جرقه های نگارش شاهنامه 
شخصیت های  از  گرفتن  الهام  با  فردوسی   در 
گردآوری  با  توانست  او  و  شد  زده  ای  اسطوره 

آخر  نفس های  به  دوباره  جانی  بها  گران  اثر  این 
گسیخته  هم  از  تاروپود  و  ببخشد  ایرانی  هویت 
با داستان های حماسی  را  ایران  تاریخ  و  فرهنگ 
شاهنامه به یکدیگر پیوند بزند.ردپای این تحول 
پایه  را  آن  بنیان های  توس،  حکیم  که  فکری 
طوریکه  به  شد  دنبال  نقالی   هنر  در  کرد  ریزی 
روایت  به  باالی خود  بسیار  با مهارت های  نقاالن 
و  خانه ها  قهوه  در  شاهنامه  فاخر  داستان های 
میادین شهر می پرداختند که با گذر زمان و روی 
کار آمدن نمایش به شیوه مدرن، نقالی این هنر 
اصیل ایرانی محبوبیت خود را از دست داد و رو 
ساله  سی  رنج های  دست  و  رفت  فراموشی  به 

فردوسی با توجه  به قابلیت های باالی ...

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر مشهد مطرح کرد: 

تعیین سرنوشت کمربند جنوبی 
بر اساس پژوهشی مستقل

در صفحه  4 بخوانید

گزارش اختصاصی    از ازدواج 
دخترک ۱۱ ساله ایرانی بدون هویت

آهــوی 
گریخته از دام 
 شواهد و دالیل حاکی بر آن بود که 

دخترکی که لباس عروس به تنش کردند از 

ناحیه اعضای خانواده مورد آزار روحی و 

جسمی قرار گرفته و به نوعی کودک آزاری 

بر ردی عروسک صورت گرفته است

 دخترک اگر چه ایرانی نسب بود اما 

فاقد مدارک هویتی بوده اما داماد از اتباع 

افغانی بود و در قانون ما فرد خارجی که 

قصد ازدواج با دختران ایرانی را داشته 

قطعا باید اجازه ازدواج از دادگاه بگیرد و 

نیز برای ثبت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال 

کسب اجاره از دادگاه نیز واجب است

در صفحه 4بخوانید

در دیدار مدیران     با مدیر عامل بیمه سالمت مطرح شد

نظام ارجاع باید
چهار شنبه  25    اردیبهشت 1398 /0 9رمضان 1440 / سال سوم   به مطالبه مردمی تبدیل شود

شماره 458 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

در صفحه 5 بخوانید
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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 آن را دیده ایم اما بی 
تفاوت رد شده و در خیابان بعدی همه چیز را فراموش کرده ایم، نیاز مبتالیان به 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 
انتقال خون نگذریم و در صورت فراهم بودن شرایط، دستی در جیب  از کنار مرکز سیار  خیابان پیشین بی تفاوت 
پرسخاوت رگ ها ببریم و به آن بیمارانی فکر کنیم که زندگی شان مرهون قطره ای از خون ما است. پس بیایید در 

هفته سالمت خون اهدا کنیم.

در ماه 
مبارک رمضان 

خون 
روابط عمومیاهدا کنیم

 انتقال خون خراسان رضوی
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جدول شماره 9

از  این روز ها محافل رسمی و رسانه ای در عراق مکررا 
هشدار  واشنگتن  و  تهران  میان  درگیری  وقوع  احتمال 
می دهند. در حالی که مقامات ایران و آمریکا مکررا تاکید 
می کنند که دو طرف تمایلی به جنگ ندارند، جو رسانه ای 
آمریکا  و  ایران  انگار  به گونه ای است که  و روانی در عراق 
همین امشب یا فردا با یکدیگر درگیر خواهند شد. چنین 
جوی هرچند که اغراق آمیز به نظر می رسد، توسط اظهارات 
هشدارآمیز برخی مقامات عراق تشدید شده است. برخی 
ناظران برای این فضای روانی عراق، دلیل دیگری هم ذکر 
درگیر  سالها  خود  معاصر  تاریخ  در  کشور  این  می کنند؛ 
جنگ و تحریم بوده و به خوبی می تواند نشانه های وقوع 
یک جنگ را تشخیص دهد؛ خصوصا اگر ایران یا آمریکا 

یکی از طرف های آن باشد. چرا که عراق با هر دو کشور 
تجربه جنگ و جدال طوالنی داشته است. به رغم اینکه 
و  ایران  فعلی  تحرکات  که  معتقدند  زیادی  تحلیلگران 
آمریکا در حد اهرم سازی در برابر یکدیگر است و احتماال 
از  به جنگ ختم نمی شود؛ اما واقعیت این است نگرانی 
احتمال وقوع درگیری میان دو طرف و کشیده شدن آن 
به خاک عراق به دغدغه عمده بسیاری از عراقی ها تبدیل 
دیپلماتیک  و  نظامی  تحرکات  میان،  این  در  است.  شده 
این نگرانی  به  بازتاب آن در رسانه های عراق  و  در منطقه 
پومپئو،  مایک  پیش،  هفته  یک  تقریبا  است.  زده  دامن 
قرار  قبلی  برنامه  طبق  که  حالی  در  آمریکا،  خارجه  وزیر 
بود به آلمان برود، ناگهان سفر به آلمان را لغو کرد و بدون 
هیچگونه اطالع رسانی ناگهان عازم بغداد شد. پس از چند 
ساعت بی خبری معلوم شد که او سفری کوتاه و سری به 
عراق داشته است. سفری که منبع بسیاری از گمانه زنی ها 
ایران  به  نزدیک  محافل  برخی  تند  واکنش های  با  و  شد 

در عراق مواجه شد. معین الکاظمی، یکی از فرماندهان 
بلندپایه حشدالشعبی، دو روز پس از سفر پومپئو، گفت: 
که  خصوصا  هستند  دردسر  در  اکنون  »آمریکایی ها 
معروف  منطقه  و  عراق  در  آمریکایی  نیرو های  پایگاه های 
هستند و به راحتی هدف گرفته می شوند. اظهارات پومپئو 
را  آن  امروز  آمریکایی ها  که  می دهد  نشان  را  بزرگی  ترس 

تجربه می کنند.«
پیش از این، یک روز پس از سفر پومپئو به عراق، نوری 
مالکی، نخست وزیر پیشین عراق و رئیس ائتالف »دولت 
خارجه  وزیر  دستیار  ساترفیلد،  دیوید  با  دیدار  در  قانون« 
از  آمریکا در امور خاور نزدیک، گفت: »عراق باید خود را 
هرگونه نزاع منطقه ای و بین المللی دور کند و حاکمیت آن 
باید مورد احترام قرار گیرد. عراق نباید نقطه آغاز هر گونه 

حمله به دیگران باشد.«
او  داد.  هشدار  صریح تری  شکل  به  بعد  اندکی  مالکی 
در  جنگ  طبل  بر  کوبیدن  و  نظامی  تنش های  تشدید  از 

منطقه ابراز نگرانی کرد و چنین چیزی را برخالف قوانین 
و هنجار های بین المللی دانست. به گفته او، این تحرکات 
نظامی، »تبعات خطرناکی برای ملت مسلمان ایران و تمام 
اصلی  دالیل  از  یکی  داشت.  خواهد  منطقه«  ملت  های 
نگرانی مقامات عراق، احتمال شعله ور شدن درگیری میان 
ایران در عراق و آمریکا در خاک عراق  نیرو های نزدیک به 
است. عامر عبدالجبار، وزیر سابق حمل و نقل عراق، معتقد 
است که احتمال اینکه آمریکا نیرو های نزدیک به ایران را 
به بخش عربی  او  در عراق هدف قرار بدهد بیشتر است. 
روزنامه اندیپندنت گفته است که چنین حمله ای احتماال 
پیشگیرانه خواهد بود. این نگرانی چندان هم بی راه نیست. 
یک منبع نزدیک به عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، 
به وبگاه المانیتور گفته است که عبدالمهدی پس از سفر 
پومپئو به عراق، با رئیس دستگاه اطالعاتی، وزیر خارجه و 
سایر مقامات کشورش جلسه گرفته است تا سفر پومپئو را 
بررسی کند. این جلسه کل شب طول کشید. عبدالمهدی 

در این جلسه اعالم کرده است که پومپئو به او هشدار داده 
گیرند،  قرار  حمله  مورد  عراق  در  آمریکایی  نیرو های  اگر 
حشدالشعبی  در  ایران  به  نزدیک  شبه نظامیان  به  آمریکا 
از حشدالشعبی تضمین  حمله خواهد کرد. عبدالمهدی 
نظر  به  نکنند.  حمله  آمریکا  نیرو های  به  که  است  گرفته 
می رسد که عبدالمهدی احتمال برافروخته شدن نزاع میان 
ایران و آمریکا را جدی می داند. پیش از سفر او به ترکیه، 
حنین القدو، نماینده پارلمان عراق، به خبرگزاری »بغداد 
وزیر  از موضوعات مهمی که نخست  الیوم« گفت: »یکی 
عراق در سفر به ترکیه درباره آن گفتگو و رایزنی خواهد کرد، 

موضوع حمله احتمالی آمریکا علیه ایران است.«
نگرانی از احتمال تشدید تنش ها میان ایران و آمریکا در 
عراق به سطحی رسیده است که برخی رهبران قبایل عراق 
پایگاه های  به  که  داده اند  هشدار  خود  قبایل  اعضای  به 
مدعی  رهبران  این  نشوند.  نزدیک  حشدالشعبی  نظامی 
بالستیک  موشک های  پایگاه ها  این  در  ایران  که  شده اند 

از این رهبران،  مستقر کرده است. مزاحم الحویت، یکی 
در گفتگو با خبرنگار شبکه الحدث، با طرح ادعای فوق، 
حشدالشعبی  پایگاه های  به  آمریکا  حمله  که  شد  مدعی 
»بسیار نزدیک« است. به موازات این هشدار ها و نگرانی ها، 
میانجیگیری  خواستار  عراق  سیاسی  چهره های  برخی 
میان ایران و آمریکا برای حل بحران فعلی شده اند. عمار 
الحکیم، رئیس فراکسیون پارلمانی اصالح، هشدار داد که 
ایران«  و ملت  برای »خفه کردن حکومت  آمریکا  تحرکات 
از  و خطرناک« خواهد شد.  »فاجعه بار  تبعات  برای عراق 
راهکاری  که  خواست  کشورش  دولت  از  الحکیم  رو،  این 
برای میانجیگری میان دو طرف ارائه کند. او معتقد است 
که سیاست آمریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران، به 
این معناست که آمریکا از سیاست اعمال فشار به سیاست 
خفه کردن دولت و ملت ایران منتقل شده است. امری که 
فاجعه باری  پیامد های  عراق  خصوصا  و  منطقه  کل  برای 

خواهد داشت.

باستانی: کشور نیاز به جریان سوم ندارد
اسالمی  شــورای  مجلس  در  حیدریه  تربت  نماینده 
گفت: اعتقادی به اینکه جریان سیاسی سومی در کشور 

نیاز است، ندارم.
در  ما  اینکه  بیان  با  باستانی  سعید  ایسنا،  گزارش  به 
سری  یک  و  خارجی  فشارهای  سری  یک  با   97 سال 
شوک  شد  موجب  که  شدیم  مواجه  داخلی  اشتباهات 
یکی  کرد:  اظهار  شود،  وارد  ما  اقتصاد  به  بزرگی  بسیار 
از اشتباهات داخلی فاحش ما، ارز 4200 تومانی بود. 
برای  برنامه مدونی  بود که  این  از اشتباهات  یکی دیگر 
مقابله با تحریم نداشتیم و دچار یک بی برنامگی مفرط 

در کشور بودیم.
بر  اقتصادی  جنگ  لباس  گذشته  سال  کشور  مدیران     

تن نداشتند
وی ادامه داد: اشتباه دیگر این بود که مدیران کالن 
کشوری و مدیران برخی از دستگاه های اجرایی ما لباس 
رزم و آرایش جنگ اقتصادی نداشتند. تصور می کردیم 
خارجی  فشارهای  است.  طبیعی  حالت  در  کشور  که 
کنار کشیدن  آن  تبع  به  و  برجام  از  آمریکا  مانند خروج 
اروپا  از سمت  مثبتی  اینکه هیچ عالیم  و  سایر کشورها 
را  مشکالتی  نیز  ندیدیم  همسایه  و  کشورهای دوست  و 

برای کشور ایجاد کرد.
دارد  وجود  امید  همواره  قطعا  اینکه  بیان  با  باستانی 
و رهبری نیز در بیانات خود در روز اول عید این امید را 
مجدد زنده کردند که اتفاق خوبی خواهد افتاد، عنوان 

کرد: این اتفاق خوب را باید کارگزاران نظام رقم بزنند، 
فکر  همه  اینکه  مگر  افتاد،  نخواهد  اتفاق  خود  به  خود 
کنند کلیدواژه اصلی مقابله با تحریم را رهبری به عنوان 
این  است.  تولید  رونق  آن  و  کردند  تدوین  سال  شعار 
کلیدواژه و راهبرد بوده و اگر ما همین مسیر را به عنوان 
خط سیر دنبال کرده و برای آن برنامه ریزی کنیم، حتما 

موفق می شویم.
این نماینده مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
انتظار نداریم که خود رهبری برای این کار برنامه ریزی 
کرده، قانون وضع و در نهایت اجرا کند. ایشان راهبرد 
را دادند و به عنوان یک خط سیر تعریف کردند. زمانی 
تولید  خدمت،  تولید  به  می بریم،  نام  تولید  رونق  از  که 
طبیعتا  و  می شود  مربوط  صنعت  تولید  و  کشاورزی 
در  دارند.  حضور  حوزه ها  این  از  کدام  هر  در  متولیانی 
مستقل  وزرات خانه  معدن،  و  صنعت  و  کشاورزی  حوزه 
داریم که این افراد باید در هر کدام از این موارد کارهایی 
انجام دهند. یک سری اصالحات قانونی نیز وجود دارد 
که باید مجلس ورود پیدا کند. اگر با کلیدواژه رونق تولید 
اتفاقات  شویم،  وارد  بخش  سه  این  در  تولید  عرصه  به 

خوبی رخ خواهد داد.
   تجربه کار حزبی ما در کشور بسیار کم است

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسالمی 
اینکه ما تجربه کار حزبی بسیار کمی در کشور  بیان  با 
داریم، عنوان کرد: تجربه حزبی به مفهوم واقعی یعنی 

شفافیت  بود،  کاملی  و  مدون  ساختار  دارای  که  حزبی 
منابع مالی و دستورالعمل برای کادرسازی داشته باشد، 
باشد.  مردمی  و  داشته  اندیشه ساز  و  فکرساز  که  حزبی 
به عنوان  اما  داشته  به عنوان حزب کم  را  موارد  این  ما 
جریان داریم. 150 حزب در کشور وجود داشته اما تنها 
دو یا سه جریان اصلی وجود دارد که یک سری احزاب 
زیر چتر جبهه اصولگرایی و یک سری دیگر ذیل جبهه 

اصالح طلبی هستند.
نگاه کنیم،  این جبهه ها  به داخل  اگر  بیان کرد:  وی 
زمان های  در  می ببینیم.  را  زیادی  بسیار  نظر  اختالف 

چپ  جبهه  که  می کرد  بیان  سیاسیون  از  یکی  گذشته 
بین عباسین از عباس دوزدوزانی تا عباس عبدی است، 
در بین اصولگرایان نیز همین طور، این حجم عظیم از 
تفوق در یک جبهه وجود دارد اما در یک حزب نباید به 
این میزان تشدد وجود داشته باشد. اگر بخواهیم سراغ 
باید فکری اساسی  را قوی کنیم،  و حزب  برویم  احزاب 

کرد.
اندیشکده  یک  دارای  باید  حزب  داد:  ادامه  باستانی 
باشد. احزابی که در دنیا وجود دارند، به صورت رسمی 
و شفاف مشغول به کار هستند، اندیشکده دارند، تولید 

کادرسازی  می دهند،  راهکار  می کنند،  نقادی  و  فکر 
می کنند و نسبت به عملکرد پاسخگو هستند. یک حزب 
نمی تواند رئیس جمهور را سر کار بیاورد و بیان کند که به 
ما ربطی ندارد رئیس جمهور کوتاهی کرده، خود را کنار 
نیست.  ما  به  متعلق  رئیس جمهور  دیگر  بگوید  و  بکشد 
این احزاب باید تاوان اشتباه خود را پس دهند تا مردم به 
تدریج با آن حزب زندگی و کار کنند یا پای اشتباه حزب 
خود بنشینند. ما چنین چیزی را به این مفهوم در کشور 

نداشتیم زیرا تجربه حزبی گری نداریم.
سیاسی  جریان های  برای  را  تحزب  شاخصه های      

ترسیم نکردیم
این نماینده مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
علت اینکه جریان اصولگرایی و اصالح طلبی نتوانستند 
هنوز  که  است  این  شوند،  تبدیل  قوی  حزب  یک  به 
شاخصه های حزبی را برایش ترسیم نکردیم و نتوانسیتم 
گسترش  کشور  در  که  نماییم  ترسیم  را  چیزی  برایش 
ما  انتخابات  عمدتا  باشد.  برنامه محور  و  پاسخگو  و  یابد 
بر اساس نفی است تا اثبات، یعنی یک رئیس جمهور یا 
انتخابات  برای  می خواهد  که  زمانی  مجلس  کاندیدای 
کس  هیچ  می کند.  تخریب  را  قبلی  فرد  کند،  صحبت 

برنامه محور نیست.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: گاهی مردم یک سری مسائل را فراموش می کنند 
و ما از فراموشی مردم استفاده کرده و چون نفی راحت تر 

شعار  می دهد،  جواب  بهتر  پوپولیستی  رفتار  و  است 
ما  اگر  و  انجام دهد  نتوانسته کاری  می دهیم که فردی 
که  نمی کنند  بیان  و  بود  خواهد  عالی  بیاییم،  کار  روی 
قصد انجام چه کاری را دارند. این اتفاق در کشور موجب 
می شود که مردم نسبت به این نوع نگاه سیاسی دچار 
که  دهند  تطابق  آن  با  را  خود  نتوانند  و  شوند  مشکل 

پاسخگو هستید یا نه.
روحانی  آقای  احــزاب  برخی  اگر  کرد:  اضافه  وی 
به  نسبت  باید  کــردنــد،  انتخاب  را  احــمــدی نــژاد  یا 
عملکردش پاسخگو باشند اما در عین حال نتوانستیم 
نسبت  نمی توانند  مردم  بنابراین  کنیم،  مرتب  را  آن ها 
بسیاری  در  و  باشند  داشته  واحدی  رویکرد  آن ها  به 
لیستی  و  حزبی  به  چندان  مردم  کشور  مکان های  از 
کرده  فراهم  را  فرصت  اینکه  مگر  نمی کنند،  توجهی 
حزب  آن  با  مردم  تا  بیاوریم  را  حزبی  شاخص های  و 

زندگی کنند.
نیازی به جریان سوم در کشور نداریم 

جریان  اینکه  به  اعتقادی  اینکه  بیان  با  باستانی 
سیاسی سومی در کشور نیاز است، ندارم، عنوان کرد: 
ذکر  که  شرایطی  با  احزاب  باید  که  است  این  اعتقادم 
از  یکی  جزو  نیز  نماینده ها  قطعا  بگیرند.  شکل  کردم، 
خواهند  آن ها  از  یکی  دنبال  به  و  بود  خواهند  احزاب 
رفت، مشروط بر اینکه ساختارش درست باشد، یعنی ما 

جایگاه آن حزب را بدانیم.

وحشت عراقی ها از جنگی که قرار نیست برپا شود 

هشدارهای همسایه غربی 
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راه  امکان  که  این  بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار 
در  افغانستان  با  مشترک  صنعتی  شهرک های  اندازی 
زمینه  افغانستانی ها  افزود:  دارد،  وجود  استان  این 
همکاری بسیار خوبی با ما دارند و در صورت تحقق این 
مهم، شاهد تسهیل صادرات و واردات کاال بین دو کشور 
مشترک  نشست  در  حسینی  رزم  بود.علیرضا  خواهیم 
اتاق  رئیس  کشور،  معدن  و  صنعت  بانک  مدیرعامل  با 
بازرگانی ایران و جمعی از فعاالن اقتصادی که در تهران 
برگزار شد، اظهار کرد: وجود بارگاه منور رضوی و حضور 
کالنشهر  در  خارجی  و  داخلی  زائر  میلیون ها  ساالنه 
رضوی  خراسان  ظرفیت های  مهمترین  از  یکی  مشهد 
استان  همجواری  دلیل  به  افزود:  می رود.وی  شمار  به 
برای  مناسبی  فرصت  افغانستان،  با  رضوی  خراسان 
این کشور وجود  در  بازارهای هدف  به  توسعه صادرات 
دارد و برای بهره گیری از این ظرفیت، برنامه ریزی های 
سرمایه  کمک  با  امیدواریم  که  است  گرفته  انجام  الزم 

گذاران و تمامی ارکان حاکمیت تحقق یابد.
خود،  سخنان  ادامه  در  رضوی  خراسان  استاندار 
به  گذاران  سرمایه  و  کارآفرینان  تکریم  لزوم  بر  تاکید  با 

که  تصوری  کرد:  تصریح  اقتصادی  مجاهدان  عنوان 
برخی افراد از سرمایه گذاران دارند، به هیچ عنوان قابل 
قبول نیست؛ باید به این باور برسیم کسانی که در مسیر 
غارتگر  بردارند،  می  گام  کارآفرینی  و  اشتغال  ایجاد 

نیستند بلکه مجاهد اقتصادی و از عابدین هستند.
فعالیت  مسیر  در  که  دانیم  می  کرد:  تصریح  وی 
قوانین  مانند  متعددی  مین های  اقتصادی  مجاهدان 
مزاحم و تحریم ها وجود دارد اما همه ما وظیفه داریم که 
در مسیر توسعه و پیشرفت و رفع مشکالت اقتصادی گام 
رضایت  جلب  برای  اینکه  بیان  با  حسینی  برداریم.رزم 
گفت:  کرد،  خواهیم  پهن  قرمز  فرش  گذاران  سرمایه 
شرکت های  همکاری  با  باید  را  کشور  که  داریم  اعتقاد 
با اعتبارات و بودجه های دولتی.  نه  توسعه گرا ساخت 
آوری  جمع  با  می توانند  توانمند  و  نامدار  شرکت های 
سرمایه های اندک مردم، زمینه شکوفایی اقتصاد کشور 

را فراهم کنند.
می توان  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار 
خراسان  در  افغانستان  با  مشترک  صنعتی  شهرک های 
این  در  افغانستانی ها  افزود:  کرد،  اندازی  راه  رضوی 
صورت  در  و  دارند  ما  با  خوبی  بسیار  همکاری  زمینه 

کاال  واردات  و  تسهیل صادرات  این مهم، شاهد  تحقق 
بین دو کشور خواهیم بود.

y  فعاالن اقتصادی پای کار توسعه خراسان رضوی 
خواهند آمد

مدیر عامل بانک صنعت و معدن کشور گفت: آقای 
همین  با  و  گراست  توسعه  استانداری  حسینی  رزم 
رویکرد در دوران تصدی استانداری کرمان، کارنامه ای 
درخشان بر جای گذاشت.حسین مهری در ادامه این 
کارآفرینان  و  اقتصادی  فعاالن  از  کرد:  اظهار  نشست، 
پیدا  حضور  مشترک  نشست  این  در  تا  کرده ایم  دعوت 
خراسان  استان  در  گذاری  سرمایه  جهت  در  و  کرده 

رضوی بحث و گفت وگو داشته باشیم.
توسعه  استانداری  حسینی  رزم  آقای  افزود:  وی 
گراست و با همین رویکرد، در دوران تصدی استانداری 
امروز  و  ماند  برجای  درخشان  کارنامه ای  کرمان، 
را در خراسان رضوی  اقتصادی مقاومتی  سیاست های 

دنبال می کند.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور تصریح کرد: 
یکی  مقدس  دفاع  دوران  در  رضوی  خراسان  استاندار 
جبهه  در  هم  امروز  و  بود  کشورمان  بزرگ  سرداران  از 

تا  است  گرفته  قرار  اقتصادی  جنگ  در  دشمن  مقابله 
زمینه ایجاد اشتغال و توسعه بیش از پیش فعالیت های 

اقتصادی فراهم شود.
y ایران به اتحادیه اوراسیا می پیوندد

ایران گفت: آقای رزم حسینی  بازرگانی  اتاق  رئیس 
فضای متفاوتی را در خراسان رضوی ایجاد کرده است 
و با تالش های ایشان، گام های ارزشمندی در راستای 

بهبود فضای کسب و کار برداشته شده است.
غالمحسین شافعی همچنین در پایان این نشست، 
فرهنگی  اقتصادی  توسعه  مثلث  مدل  در  کرد:  اظهار 
توسعه  کار  پای  هم  جمعه  ائمه  رضوی،  خراسان 

و  بوده  جدیدی  عمل  ابتکار  که  آمده اند  اقتصادی 
می تواند اتحاد و انسجام بسیار خوبی را رقم بزند.

اوراسیا  اتحادیه  به  ایران  زودی  به  اینکه  بیان  با  وی 
این موضوع  مقدماتی  کارهای  اظهار کرد:  می پیوندد، 
به  زودی  به  و  گرفته  انجام  اسالمی  شورای  مجلس  در 
بهره  ظرفیت  این  از  باید  لذا  رسید  خواهد  تصویب 

برداری مناسب انجام گیرد.
تمامی  کرد:  خاطرنشان  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اوراسیا  منطقه  در  خارجی  تجارت  به  که  کسانی 
می اندیشند باید توجه داشته باشند که خراسان رضوی 

ظرفیت های گسترده ای در این زمینه دارد.

استاندار خراسان رضوی در جلسه ای با فعاالن و مدیران اقتصادی مطرح کرد

امکان راه اندازی شهرک های صنعتی مشترک با افغانستان

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

18:30 ساعت:  یکشنبه 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: 
یکشنبه ها  بجز  روزانه  مشهد-یزد: 

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

یکشنبه 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  یکشنبه  مشهد-شیراز: 

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

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

15:10 ساعت:  چهارشنبه ها 
ساعت:17:10 چهارشنبه  مشهد–ساری: 

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیمسال اول 1398

سرویس اقتصادی

سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده شرکت پدیده

ماجرای زمین ۲ هزار متری که ۲۲ هزار متر اعالم شد
به  موسوم  پرونده  متهمان  اتهامات  به  رسیدگی  جلسه  سومین 

شرکت پدیده به ریاست قاضی منصوری برگزارشد.
 محاکمه متهمان پرونده شرکت پدیده به گزارش گروه حقوقی و 
قضایی خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سومین 
جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده موسوم به شرکت پدیده 
در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور 

به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزارشد.
به  رسیدگی  روند  تشریح  با  منصوری  قاضی  جلسه  ابتدای  در 
اطراف  تمامی  به  گفت:  دادرسی  مختلف  مراحل  در  پدیده  پرونده 
نهایت  در  تا  می کنیم  توصیه  متهمان(  و  وکال  )شکات،  پرونده  این 
صداقت با دادگاه همکاری کنند تا ضمن اجرای دقیق قانون، حقوق 
اشاره  با  باشد.قاضی منصوری  و سهامداران محترم محفوظ  شکات 
مدیران  از  گفت:  پرونده  این  متهمین  متعدد  تخلفات  و  قصورات  به 
در صورت  تا  انتظار می رفت  دارای مسئولیت  و سازمان های  ادارات 
طرق  از  را  مراتب  متهمین؛  توسط  تخلفی  و  جرم  هرگونه  مشاهده 

قانونی پیگیری می کردند.
به  توجه  بدون  وقت  مسئوالن  متاسفانه  اما  داد:  ادامه  وی 
در  موثری  اقدامات  قضایی،  دستگاه  توسط  شده  ارائه  هشدارهای 

جهت پیشگیری از وقوع تخلف متهمین پرونده به انجام نرساندند.
پس از تذکرات قاضی منصوری، رئیس دادگاه از تعداد دیگری از 
نمایندگان شکات و سهامداران خواست تا مطالب و شکایت خود را در 

صحن علنی دادگاه مطرح کنند.
بر این اساس نمایندگان شکات، تخلفات متهمان را موجب بروز 
مشکالت متعدد برای سهامداران و حتی از هم پاشیده شدن بسیاری 
شکات  تمامی  از  مجددًا  منصوری  کرد.قاضی  عنوان  زندگی ها  از 
خواست تا شکایت خود را به محضر دادگاه تقدیم کرده تا نسبت به 

تمامی آن ها تصمیم الزم قانونی اتخاذ شود.
قاضی منصوری از متهم محمدرضا محمدی فرزند احمد خواست 
دادگاه  به سئواالت  پاسخ  به  و نسبت  قرار گرفته  متهم  تا در جایگاه 
و  از سوی دادسرای عمومی  نماید.طبق کیفرخواست صادره  اقدام 
انقالب مشهد؛ اتهام نامبرده مشارکت در اخالل عمده و کالن درنظام 

اقتصادی کشور و تشکیل شبکه کالهبرداری است.
و  عمومی  دادستان  نماینده  توسط  کیفرخواست  قرائت  از  پس 
انقالب مشهد، قاضی منصوری از متهم خواست تا در نهایت صداقت 
به سئواالت مطرح شده پاسخ دهد.ارزیابی خالف واقع و غیرواقعی 
اوراق  معامالتی  ارزش  واقعی  غیر  رشد  به  منتهی  که  پدیده  اموال 

اموال  میل  و  حیف  همچنین  و  شده  پدیده  شرکت  سهام  به  موسوم 
واکنش  در  دادستان  است.نماینده  نامبرده  اتهامات  جمله  از  مردم 
مهر  و  امضا  نامبرده  گفت:  محمدی  محمدرضا  متهم  اظهارات  به 
کارشناسان را جعل و اقدامات غیرقانونی انجام می داده است.قاضی 
منصوری همچنین از وکیل مدافع متهم خواست تا به دفاع از اتهامات 
محمدرضا  متهم  وکیل  هنگام  این  بپردازد.در  خود  موکل  به  وارده 
پرداخت. خود  موکل  از  دفاع  به  و  گرفت  قرار  جایگاه  در  محمدی 

غیرحرفه ای  اقدامات  تشریح  با  پرونده  حسابرسی  ویژه  کارشناس 
و  متهم محمدرضا محمدی گفت: دستکاری در اعالم متراژ امالک 
اعالم قیمت های غیرواقعی از جمله اقدامات نامبرده بوده است، به 
طورمثال 2 هزار متر زمین را 22 هزار متر و با قیمت بسیار باالتر اعالم 
کرده است.وی ادامه داد: ازسویی گزارشات اعالمی از سوی متهم، 

فاقد مبانی کارشناسانه است.
پس اعالم نظر حسابرس ویژه، رئیس دادگاه از متهم دیگر پرونده 
قرار  متهم  جایگاه  در  تا  خواست  احمد  فرزند  اقبال  کریمیان  مجید 
نماینده  هنگام  دهد.دراین  پاسخ  مطروحه  سئواالت  به  و  گرفته 
قرائت کیفرخواست  با  دادگاه  در  انقالب مشهد  و  دادستان عمومی 
اتهامات وی را در کنار سایر اقدامات غیرقانونی؛ معاونت در  متهم؛ 

اخالل عمده و کالن در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع 
به  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  و  جرم  ارتکاب  طریق  ارائه  و  بزه 

واسطه فعالیت در امر داللی سهام پدیده ذکر کرد.
اقبال  کریمیان  مجید  متهم  اظهارات  خالل  در  منصوری  قاضی 
حقوقی  مدیر  عنوان  به  شما  به  وارده  اتهامات  خصوص  در  گفت: 
افکار،  تنویر  دارد که جهت  متعددی وجود  پدیده مستندات  شرکت 
از نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد می خواهیم که مجددًا 
نامبرده  گفت:  دادستان  نماینده  بخش  نماید.دراین  اشاره  آن ها  به 
علی رغم تسلط به مبانی حقوقی مبادرت به اقدامات خالف قانون 
شرکت  اعمال  که  می کند  تصدیق  حتی  خود  مکاتبات  در  و  می کند 
ممکن است مجرمانه نیز تلقی شود؛ اما پس از آن اقدام به خرید و 
فروش سهام شرکت می کند و منافعی نیز کسب می نماید. همچنین 
به  را  قانون  زدن  دور  راهکارهای  حقوقی  مسائل  به  تسلط  با  متهم 
می کند.حسابرس  ارائه  مالیاتی  فرار  برای  جمله  از  شرکت  مسئوالن 
با  اقبال  کریمیان  مجید  متهم  گفت:  خود  مطالب  تکمیل  در  ویژه 
مکاتبات خالف واقع و ارائه اطالعات نادرست، قصد منحرف کردن 
روند تحقیقات قانونی را داشته است.با اعالم قاضی منصوری ادامه 

رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت پدیده به امروز موکول شد.
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حوادث
شده  خشك  زینتی  پرنده  قطعه   8 کشف   

قاچاق
رضوی  خراسان  مرزبانی  فرمانده 
مرزداران  شبانه روزی  تالش های  گفت:طی 
موفق  مرزداران  این  تایباد،  مرزی  هنگ 
شده  خشک  زینتی  پرنده  قطعه   8 به کشف 

شدند. قاچاق 
زینتی  پرنده  قطعه   8 عملیات،  این  در   
مرغابی،  طوقه  یک  قرقاول،  طوقه  یک  شامل 
یک  ماهی خوار،  مرغ  یک  دریایی،  مرغ  یک 
تبعه  یک  از  درنا  طوقه  سه  و  شانه به سر 
ماهرانه  خیلی  به صورت  که  افغانستانی 
به کشور  ورود  قصد  و  بود  شده  جاسازی 
هنگ  این  ماموران  هوشیاری  با  داشت  را 
در  مستقر  تایباد  هنگ  شد.مرزبانان   کشف 
شدند،  موفق  مرزی  مراقبت  و  کنترل  پست 
تلفن  گوشی  شامل  قاچاق  کاالی  مقادیری 
 142 همراه، پارچه و کاالهای دیگر را  به ارزش 

کنند. کشف  هزار ریال   120 و  میلیون 

یك  جام  تربت  در  وانت  و  موتور  برخورد 
گذاشت جای  بر  کشته 

تربت  انتظامی  فرمانده  کیانی،  سرهنگ 
جام:

در پی برخورد یک دستگاه خودروی پیکان 
راکب  سیکلت،  موتور  دستگاه  یک  با  وانت 
داد.در  دست  از  را  خود  جان  موتورسیکلت 
مبنی   110 پلیسی  فوریتهای  مرکز  اعالم  پی 
صالح  شهر  در  جرحی  تصادف  فقره  یک  بر 

و  انتظامی  نیروهای  از  تیمی  بالفاصله  آباد 
شدند.در  اعزام  حادثه  وقوع  محل  به  امدادی 
60 ساله موتور سیکلت پس  این سانحه راکب 
با  جام  تربت  سجادیه  بیمارستان  به  انتقال  از 
به  درمانی  مرکز  این  پزشکی  تیم  تالش  وجود 
از  را  خود  جان  وارده  جراحات  شدت  علت 
هم  وانت  پیکان  ساله   40 راننده  و  داد  دست 
شهر  درمانی  مراکز  به  بود  شده  مصدوم  که 

شد. منتقل  جام  تربت 

مرز های  در  مسلح  قاچاقچی  یك  هالکت 
رضوی خراسان  شرقی 

رضوی:ماموران  خراسان  مرزبانی  فرمانده 
صفر  نقطه  در  عملیاتی  در  تایباد  مرزی  هنگ 
و  شدند  درگیر  مسلح  قاچاقچی  این  با  مرزی 
این  رسید.در  هالکت  به  درگیری  این  در  وی 
مواد  کیلوگرم   ۳6 محل  پاکسازی  و  درگیری 
کشف  حشیش  و  تریاک  شیشه،  نوع  از  مخدر 

و ضبط شد.

میلیارد بزرگ5  کالهبرداری 
گفت:  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
به  ای  حرفه  کالهبرداری  پرونده  متهم 
در  شاکی   400 با  دولتی  مدارک  جعل  اتهام 

شد. دستگیر  نیشابور  شهرستان 
تشریح  در  تقوی"  کاظم  محمد  سردار 
چند  شکایت  اعالم  پی  در  افزود:  خبر  این 
آگاهی  پلیس  به  نیشابوری  شهروندان  از  تن 
دولتی  مدارک  جعل  با  کالهبرداری  بر  مبنی 

اهمیت  به  توجه  با  الزم  دستورات  آنها،  از 
صادر  پرونده  این  بررسی  برای  موضوع 
افزود:  استان  انتظامی  ارشد  مقام  شد.این 
بررسی  در  نیشابور  آگاهی  پلیس  کارآگاهان 
فردی  دریافتند  پرونده  پلیسی  و  فنی  های 
پیشخوان  دفتر  تاسیس  با   1۳۹6 سال  در 
برای  که  سنگین  های  خودرو  مالکان  از 
مالیاتی  حساب  مفاصا  های  برگ  تکمیل 
کرده  دریافت  را  مبالغی  اند  داشته  مراجعه 
وجوه  انتقال  از  دولتی  مدارک  جعل  با  اما 
مالیاتی  امور  و  دارایی  اداره  به  دریافتی 
کرد:  خاطرنشان  است.وی  کرده  خودداری 
و  جعل  با  مبارزه  کارآگاهان  بعدی  تحقیقات 
از  حاکی  نیشابور  آگاهی  پلیس  کالهبرداری 
وجود  با  بوده  خانم  یک  که  دفتر  مالک  بود  آن 
60 مالک خودروهای  آن که در مدت یک سال 

محل به  سنگین 
 1۳۹0 سال  در  اند  داشته  مراجعه  او  کار 
تاریخ  آن  از  و  کرده  تعطیل  را  پیشخوان  دفتر 

نیز نامشخص است . محل زندگی اش 
رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
خصوص  در  شاکی   400 شناسایی  به  اشاره  با 
های  هماهنگی  با  کرد:  تصریح  پرونده،  این 
حقوقی  نماینده  حضور  و  گرفته  صورت 
استان  مالیاتی  امور  و  دارایی  اداره  کل  اداره 
و  کالهبرداری  کنون  تا  ریال  میلیارد   10
شده  کشف  متهم  توسط  مالیاتی  فرار 
ادامه ساله   4۳ متهم  از  تحقیقات  و   است 

 دارد.

رضوی   خراسان  استان  سالمت  بیمه  عامل  مدیر 
بر این است که هم پوشانی  گفت: سیاست سازمان بیمه 
اگر فردی  ببرد.بطوریکه  بین  از  تا جای ممکن  را  بیمه ها 
داشته  نگه  دفترچه  یک  فقط  دارد،  بیمه  دفترچه  چند 

شود و بقیه حذف شود.
مرتضی  سید  دکتر  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
اینکه  بیان  این رسانه ضمن  با مدیران  وجدان  در دیدار 
بیمه سالمت  پوشش  بیمه شدگان تحت  از جمعیت   ٪5۰
افزود: عدم اجرایی شدن قانون تجمیع بیمه ها  هستند، 
مثل  برنامه هایی  اجرای  و  پنجم  توسعه  برنامه  قانون  در 
سبب  منابع  تامین  به  توجه  بدون  سالمت  تحول  طرح 
شده  منابع  کمبود  و  بحرانی  و  سخت  شرایط  ایجاد 
گذشته  فعالیت های  روند  ادامه  می شود  باعث  که  است 

نباشد. امکان پذیر 
منابع  این شرایط که  از  برای خروج  وی تصریح کرد: 
مالی بسیار محدود هستند، همه نهاد ها در حوزه سالمت 
با  و  کنند  استفاده  بهینه  شکل  به  موجود  منابع  از  باید 
مدیریت منابع، کاهش هزینه ها، کاهش خدمات القایی، 
سالمت،  پرونده  ایجاد  بالینی،  راهنما های  از  استفاده 
ایجاد سازمان الکتریکی و نسخه های الکتریکی از اتالف 

آن جلوگیری کنند.
اتفاق  سازی  فرهنگ  این  باید  کرد:  اظهار  وجدان 
جای  به  پزشک  به  مراجعه  هنگام  بیمار  که  بیفتد 
کند  اعتماد  بالینی  تشخیص  به  او  از  خدمت  درخواست 
به تشخیص  پر هزینه پزشکی صرفا  از دریافت خدمات  و 
بین  زنجیروار  صورت  به  باید  فرهنگ  این  بپرهیزد.  خود 

مردم، پزشک و حتی مسئولین شکل گیرد.

عنوان  استان خراسان رضوی  بیمه سالمت  مدیر کل 
باید  و  داریم  محدودی  منابع  ما  سالمت  بحث  در  کرد: 
کنترل  منابع  به  ویژه  توجهی  کردو  هزینه  بجا  و  درست 

هزینه داشت.
تولید هزینه  وی اضافه کرد: پزشکان و موسساتی که 
دارند باید سعی در کاهش هزینه های مازاد داشته باشند 
و تنها اهرم دولت در این راستا، محدودیت ابالغ اعتبار یا 

به عبارتی سقف گذاری در بودجه اختصاصی است.
وجدانی پرونده الکترونیکی سالمت را یک راه کاهش 
هزینه ها و نظارت بیشتر بر روی کار پزشکان و موسسات 

شروع  از  و  کرد  معرفی  سالمت  خدمات  ارائه دهنده 
و  هزینه ها  کاهش  جهت  در  الکترونیکی  نسخه نویسی 

پایلوت این طرح در نیشابور خبر داد.
کاهش  غیر مستقیم  راه های  از  یکی  افزود:  وی 
در  که  است  بیمارستان ها  اسناد  به  رسیدگی  هزینه ها 
پایلوت  دیگر  استان  پنج  در  و  اجرا  حال  در  اصفهان 

می شود.
آگاهی  کرد:  بیان  پایان  در  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
این  مسئولین  نظارت  کنار  در  بیمه شدگان  و  پزشکان 

بخش استلزام حرکت در مسیر درست است.

خبر
در دیدار مدیران صبح امروز با مدیر عامل بیمه سالمت مطرح شد

نظام ارجاع باید به مطالبه مردمی تبدیل شود

"کودک همسری"  به  آن  از  که  زودهنگام  ازدواج 
یاد می شود در سالهای اخیر در ایران افزایش یافته 
و ازدواج کودکانی که کمتر از 1۰ سال داشته اند نیز 

گزارش شده است.
جسمی"  "بلوغ  اساس  بر  ایران  در  ازدواج  سن 
قانون   1۰41 ماده  اساس  بر  و  است  شده  تعیین 
است  ازدواج  قانونی  سن  مشخص کننده  که  مدنی 
سال   13 سن  به  رسیدن  از  قبل  دختر  نکاح  »عقد 
تمام شمسی و پسر  قبل از رسیدن به سن 15 سال 
شرط  به  ولی  اذن  به  است  منوط  شمسی،  تمام 

رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح«.
  کودک همسری

گفته  ازدواجی  به  همسری  کودک  پدیده 
سال   1۸ سن  زیر  همسر  دو  هر  یا  یک  که  می شود 
روشن  بسیار  ظاهر  در  تعریف  این  باشند.  داشته 
هر  است.  پیچیده تر  واقعیت  اما  می رسد،  نظر  به 
مختلف  جوامع  در  »ازدواج«  و  »کودک«  واژه  دو 
جامعه  شده اند.  تعریف  متفاوت  صورت های  به 

بین الملل به »افراد زیر 1۸ سال« کودک می گوید.
دختران  برای  زودهنگام  های  ازدواج  پیامدهای    

و پسران
فیزیکی،  و  جنسی  آزار  خشونت،  خطر 
سوءاستفاده، بیماری های گوناگون و سرانجام مرگ 

زودهنگام از پیامدهای ازدواج زودهنگام است.
دادستان  معاون  ورود  خبر  از  ماهی  چند  هنوز 
در  که  نگذشته  ساله   ۸ دخترک  ازدواج  به  مشهد 
همسری  کودک  دومین  جاری  سال  ماه  فروردین 
و  مقتدر  قاضی  این  و  شده  گزارش  معاونت  این  به 
دلسوز حقوق کودک با ورود به موقع آهوی دیگری 

را از شکار نجات دادند.
معاون  ورود  چگونگی  و  ازدواج  این  پیرامون 
نام  که  زاده  عابدین  نیره  خانم  سرکار  با  دادستان 
تا ابد در اذهان مشهد باقی می ماند به گفت وگو  او 

نشستیم.
ساعت  از  بعد  گفت:  مشهد  دادستان  معاون 
عصرانه  استراحت  زمان  در  کار  تعطیلی  و  اداری 
یکی از مددکاران دادگستری طی تماسی از ازدواج 

دخترک خردسالی خبر داد.
به گزارش روزنامه"صبح امروز" نیره عابدین زاده 
ازدواج  پیرامون  رسانه  این  خبرنگار  با  مصاحبه  در 
هویتی  مدرک  فاقد  ایرانی  خردسال  دخترک 
عنوان  به  و سقم خبر  بررسی صحت  از  افزود: پس 

دختری  ازدواج  که  چرا  شده  وارد  مدعی العموم 
نوعی  باشد  قانونی  و  شرعی  شرایط  فاقد  که 

کودک آزاری محسوب می شود.
اورژانس  مددکاران  می کند:  تصریح  وی 
به  میدانی  و  منطقه ای  بررسی  جهت  اجتماعی 
جشن  برگزاری  دقیق  مکان  از  تا  شده  اعزام  محل 
اطالع پیدا کنند که درساعات اولیه حضور گزارشی 

مبنی بر کذب بودن گزارش دادند.
عابدین زاده اظهار می کند : اما من از مددکاران 
مکان  در  بیش تری  زمان  مدت  تا  کرده  درخواست 
مانده تا ما نیز عاملی که گزارش را داده پیدا کرده و 

اورا برای کمک به دوستان ملحق کنیم.
گزارش  این که  به  توجه  با  می دهد:  ادامه  وی 
دهنده عضو یکی از موسسات مردم نهاد بود موفق 
مددکاران  به  برای کمک  اورا  و  کرده  پیدا  اورا  شده 

اورژانس اجتماعی به محل اعزام کردیم.
از  ابراز می کند: شاید خبر ممانعت  عابدین زاده 
ازدواج کودک در چند ماه گذشته به حدی اثرگذار 
بوده که این افراد را کمی ترسانده و وادار به احتیاط 
کرده چرا که گزارشات ضد و نقیضی از تغییر مکان 

و زمان جشن به مددکاران می رسید.
آن  بر  حاکی  دالیل  و  شواهد  می کند:  بیان  وی 
از  به تنش کردند  بود که دخترکی که لباس عروس 
جسمی  و  روحی  آزار  مورد  خانواده  اعضای  ناحیه 

قرار گرفته و به نوعی کودک آزاری بر ردی عروسک 
صورت گرفته است.

ایرانی  چه  اگر  دخترک  می گوید:  عابدین زاده 
داماد  اما  بوده  هویتی  مدارک  فاقد  اما  بود  نسب 
که  خارجی  فرد  ما  قانون  در  و  بود  افغانی  اتباع  از 
باید  قطعا  داشته  را  ایرانی  دختران  با  ازدواج  قصد 
اجازه ازدواج از دادگاه بگیرد و نیز برای ثبت ازدواج 
نیز  دادگاه  از  اجاره  کسب  سال   13 زیر  دختران 
قانونی  غیر  عامل  دو  به  اشاره  با  است.وی  واجب 
و  اخالق  می دهد:  توضیح  عروسی  این  انعقاد  در 
بررسی  مورد  را  عروسی  این  که  میکند  حکم  قانون 
توجه  با  و  کرد  جلوگیری  ازدواج  این  از  و  داده  قرار 
سرپرست  با  هماهنگی  با  شده  گزارش  منطقه   به 
کمک  به  نیز  محل  کالنتری  ناحیه،  دادسرای 

اورژانس اجتماعی رفت.
به  شدن  نزدیک  با  می کند:  بیان  عابدین زاده 
به  عروس  ورود  عدم  و  شب  پایانی  ساعت های 
انتظامی  همکاران  و  اورژانس  مددکاران  از  مجلس 
ریسک  اقدام  این  که  دادم چرا  منزل  به  ورود  حکم 
شرایط  میشد  جاری  عقد  خطبه  اگر  و  نبود  پذیر 

سخت تر میشد.
همکاران  ورود  محض  به  می دهد:  ادامه  وی 
مخفیانه  ورود  متوجه  خانه  داخل  به  انتظامی 
عروسک  ورود  با  و  شده  جشن  به  کوچولو  عروس 

و  کرده  از چجشن خارج  را  انتظامی عروس  نیروی 
به مددکاران اورژانس اجتماعی تحویل و پس از آن 
نیز مجدد  در محل مستقر شدند تا در صورت ایجاد 

نامنی مداخله کنند.
از  قبل   جشن  می کند:  اشاره  عابدین زاده 
از  به هم خورده و دخترک  جاری شدن خطبه عقد 
فردای  کرد  پیدا  نجات  خود  زندگی  آزار  بزرگ ترین 
از  قبل  اوردند  من  نزد  را  وقتی دخترک  عقد  جشن 
چشم  به  دخترک  کودکانه  و  ظریف  اندام  چیز  هر 

آمده که نشان گر پایین بودن سن عرویسک بود.
وی اظهار می کند: وقتی که از دخترک در مورد 
به  را  دامادش  اسم  حتی  او  کردیم  سوال  دامادش 
طور کامل بلد نبود و حتی چهره داماد را ندیده بود.

این  ازدواج  پیرامون  خصوص  در  عابدین زاده 
دخترک می افزاید: او حتی معنی ازدواج را ندانسته 
و زمانی که از او در مورد نحوه ازدواجش سوال کردم 
متوجه شدم که او خود را باری سنگین و اضافی بر 
دوش خانواده میدیده که خانواده برای خالصی از 

او دخترک را فروخته اند.
از  هیچ گونه  می کند:  مطرح  دادستان  معاون 
زمانی  و  نشده  دیده  دختر  این  در  بلوغ  نشانه های 
جای  به  گرفت  قرار  او  اختیار  در  قلم  و  کاغذ  که 
فکرش  مدام  سواالت  به  پاسخ گویی  نحوه  بر  تمرکز 

درگیر ترسیم نقاشی های کودکانه بود.
شهروند  یک  دقیق  نگاه  از  می دهد:  ادامه  وی 
به این جورد بسیار خوشحالم چرا که این کودک از 
مهلکه ازدواج خالص شده و به معنای واقعی کلمه 

از آینده نامعلوم و پریشان نجات پیدا کرد.
خانه های  در   دخترک  می گوید:  عابدین زاده 
ابتدا  همان  از  و  شده  نگه داری  بهزیستی  امن 
شده  انجام  بررسی های  به  توجه  با  و  داشته  امنیت 
توسط مددکاران در حال حاضر بهترین مکان برای 
نگهداری این اهوی گریخته از دام  بهزیستی است.

جشن  خوردن  بهم  از  بعد  می کند:  کید  تا  وی 
او  پیگیر  کسی  کنون  تا  مراسم  از  دخترک  خروج  و 
مادرک  با  گیری  ارتباط  دنبال  به  ما  چه  اگر  نشده 
و  مادر  حضور  شرایط  بتوانیم  تا  بوده  خردسال  این 

دختر در کنار یکدیگر را فراهم کنیم.
از  اداری  پروسه  این  شد:  یادآور  عابدین زاده 
 9 و  انجامیده  طول  به  شب   11 تا  عصر   3 ساعت 
تا اورا  با ما همکاری داشته  نفر به  صورت مستقیم 
جان  نجات  من  نظر  به  و  دهیم  نجات  صید  دام  از 
انسان بسیار باارزش  بوده و باید از تمام توان خود 
به  را نجات دهیم  نفر  تا حداقل یک  استفاده کرده 
ما  همه  امور  لوحه  سر  وظایفی  چنین  اینکه  امید 

قرار بگیرد.

گزارش اختصاصی »صبح امروز«  از ازدواج دخترک 11 ساله ایرانی بدون هویت

آهوی گریخته از دام  196 زندانی زن منتظر آزادی

رونق  خیرخواهانه  های  فعالیت  نور،  ماه  پاقدم  در 
می گیرند، میل کمک به همنوع در این ماه از همیشه 
به  ماه  این  در  که  قشرهایی  از  یکی  شود.  می  بیشتر 
زن  زندانیان  دارند،  بیشتری  نیاز  خیرین  های  کمک 
غیرعمدی هستند که بخاطر رقم اندکی مجبور هستند 

سال ها در زندان بمانند.
 ، برنا  از  نقل  به  امروز"  "صبح  روزنامه  گزارش  به 
بسیاری از این زنان سرپرست خانوار هستند و حضور 
آنها در زندان می تواند صدماتی جبران ناپذیر به بدنه 
خانواده هایشان بزند. از سوی دیگر تعدادی از این زنان 
فرزندان کوچکی دارند که با مادرشان به زندان آمده اند. 
تمام این مشکالت در شرایطی وضعیت زندگی زنان 
زندانی غیرعمد را تهدید می کنند، که بدهی تعدادی از 

آنها به زور به رقم 5۰ میلیون می رسد.
 سید اسدالله جوالیی، مدیرعامل ستاد دیه کشور 
در مورد اینکه چه تعداد زن زندانی غیرعمد در کشور 
در حبس به سر می برند  و وضعیت آنها به چه صورتی 
در  »ما  گوید:  می  برنا   اجتماعی  خبرنگار  به  است 
نیازمند  افراد  آزادسازی  و  زندانیان  وضعیت  پیگیری 
جنسیت قائل نیستیم ولی هم اکنون  196 زن زندانی 
غیرعمد واجد شرایط داریم. تعداد این افراد کم است، 
اما میانگین مبلغ بدهی شان باالی 5۰ میلیون تومان 

است. «
وی تاکید کرد : »فارس بیشترین تعداد زندانی زن 
غیرعمد را کشور را دارد که آمار زنان زندانی جرایم غیر 

عمد استان فارس  46 نفر است.«
را   افراد  این  اکثریت  اتهام  کشور   دیه  ستاد  رئیس 
به  ما  که  واجدی  »زندانیان  دهد:  می  شرح  اینگونه  
خیرین معرفی می کنیم تا با کمک مالی شرایط آزادی 
آنها از حبس مهیا شود همگی شان زندانی جرایم غیر 
محکومیت  جرم  به  زنان  این  درصد  هستند.9۰  عمد 
مالی در حبس هستند. نمی توان رقم دقیقی گفت ولی 
اینکه ضمانت دوستان،  واسطه  به  افراد  این  از  بعضی 
آشنایان، بستگان، همکاران و فرزندانشان را کرده اند، 

درگیر می شوند.«
جوالیی در خصوص اینکه چه تعدادی از این افراد 
سرپرست خانوار هستند، می گوید: »در این مورد نمی 
توان رقم دقیقی ارائه داد، اما تقریبا نصف بیشتر آن ها 

زنان سرپرست خانوار هستند.«

خبرخبر
    توصیه های معاونت غذا پیرامون 

رورزه داری
در بارداری ، شیردهی ، و برخی بیماری ها مانند 
دیابت ، فشارخون ، روده تحریک پذیر ، یبوست ، زخم 
کلیوی  اختالالت   ، دوازدهه(  و  )معده  گوارشی  های 
 ، روان  و  اعصاب  های  بیماری   ، تیرویید  مشکالت   ،
بیماریهای قلبی و عروقی و تنفسی ، فرد باید قبل از 

روزه داری ، با ) پزشک معالج ( خود مشورت کند.
با ) پزشک معالج  بیماران ) نباید ( بدون مشورت 
مقدار  کاهش  یا  تغییر   ، دارو  قطع  به  اقدام   ، خود   )
بیماران   . بنمایند  مصرف  زمان  تغییر  داروا  مصرف 
مبتال به ) صرع ( و ) آسم ( ، حتما باید با پزشک معالج 
مقدار  یا  زمان  تغییر  که  چرا   ، نمایند  مشورت  خود 
باعث  است  ممکن   ،  ) داری  روزه   ( در  دارو  مصرف 

بازگشت یا تشدید حمالت صرعی و آسمی شود .
خاصی  تاثیر  داری  روزه  اند  داده  نشان  مطالعات 
اما   ، اثربخشی داروهای ) ضد فشارخون ( ندارند  بر 
گاهی نیاز به تنظیم مقدار مصرف داروهای ) ادرار آور 
( وجود دارد که باید تحت نظارت پزشک معالج صورت 

گیرد .
برخی داروها به شکل آهسته رهش وجود دارند و 
می توانند تحت نظر پزشک ، جایگزین شوند ، تغییر 
نحوه مصرف برخی داروها از شکل خوراکی به شکل 
پوستی نیز تحت نظارت پزشک معالج می تواند انجام 

گیرد.
در برخی مبتالیان به دیابت ، روزه داری می تواند 
بخصوص  و  دیابتی  بیماران  تمام  اما   ، باشد  مفید 
کسانی که  انسولین استفاده می کنند ، باید و حتما 
نمایند.  با پزشک خود مشورت   ، روزه گرفتن  از  قبل 
کنترل مرتب قند خون در طول روزه داری بسیار مهم 

است
بانوان محترم از مصرف خودسرانه ) داروهای ضد 
بارداری ترکیبی نظیر ال دی ( جهت قطع خونریزی 
قاعدگی در ماه رمضان ، بدون نظر پزشک خودداری 
چرخه  در  اختالل   ( ایجاد  بر  عالوه  چون   . فرمایند 
هورمونی ( ممکن است باعث تبعات خطرناکی نظیر 

ایجاد لخته در عروق پاها و حتی عروق مغزی شود.
اثربخشی بسیاری از داروها ارتباط مستقیمی با ) 
مصرف به موقع آنها در زمان معین ( دارد ، لذا از هر 
یا مقدار مصرف دارو بدون مشورت  تغییر زمان  گونه 

پزشک خودداری فرمایید 
   از قطع ناگهانی داروها بدون مشورت پزشک ، ) جدا" 

( خودداری فرمایید 
بیماران دیابتی ، پیش از شروع ماه مبارک رمضان 
بگیرند  قرار  پزشکی  بررسی  باید تحت   ، روزه داری  و 
) سطح قند خون ، فشارخون ، چربی خون ، انعقاد 

خون و آزمایش های بیوشیمی خون (.

ــزارش روزنــامــه"صــبــح  ــه گـ ب
عمومی  روابط  از  نقل  به  امروز" 
در  رضــوی،  خراسان  خون  انتقال 
است،  کاهش  به  رو  شدت  به  خونی  ذخایر  حاضر  حال 
رضــا)ع(  حضرت  ملکوتی  بارگاه  ــران  زائ و  مجاوران  از 
اهدای  و  پایگاهها  در  حضور  با  تا  شود  می  درخواست 
اطالعیه  این  در  بشتابند.  نیازمند  بیماران  یاری  به  خون 
آمار ذخیره  پایگاه ها  به  به کاهش مراجعه مردم  اشاره  با 
خون استان به شدت رو به کاهش است. در حال حاضر 
روند  این  ادامه  با  که  یافته  کاهش  موجود  خونی  ذخایر 
مراکز  و  نیازمند  بیماران  به  پاسخگویی  آتی،  روزهای  در 
درمانی با چالش جدی مواجه خواهد شد. روابط عمومی 
انتقال خون استان با تأکید بر اینکه نیاز به خون همیشه 
مشهد  خون  اهدای  پایگاههای  که  نمود  اعالم  هست، 

امید،پایگاه  پایگاه   – رضا)ع(  امام  پایگاه  شامل  مقدس 
نبش  در  واقع  مهر  پایگاه  میالد،  ،پایگاه  کریمی  شهید 
شهید  بازارچه  ابتدای  ثامن  پایگاه  و   33 ابوطالب  بلوار 
رضوی  مطهر  حرم  شماره4  پارکینگ   ( پرست  آستانه 
الی   21/15 از  پایگاهها  پذیرش  ساعت   . باشند  می   )
از  استمداد  ضمن  اطالعیه  این  در  باشد.  می   01/15
کلیه واجدین شرایط اهدای خون، نیاز به همه گروههای 
خونی تأکید شده و با پوزش از داوطلبانیکه بدلیل کمبود 
امکانات پایگاهها ممکن است مدتی را در انتظار بمانند، 
از شکیبایی و همکاری اهداکنندگان قهرمان خون تقدیر 

و تشکر گردیده است."
روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی

به  متهم  ساله   6۰ پیرمرد  
ادم دبایی و تجاوز و قتل پسر 11 ساله 
مشهدی گفت: من قتل را به گردن می گیرم، اما علت قتل 
برخورد سر مقتول به استخر بوده است، نه کشیدن کمربند 
به دور گردنش، همچنین آدم ربایی اتفاق نیفتاده و کودک با 

میل خود سوار خودروی من شد.

گرگ پیر  پرونده  قاضی  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
افزود: پس از اعالم مفقودی این کودک توسط خانواده اش، 
تحقیقات محلی صورت گرفت و با بررسی خط تلفن همراه 

مقتول وی در 21 بهمن 97 بازداشت شد.
نیره عابدین زاده اضافه کرد: با توجه به شکایت شاکی 
خصوصی و شرح معاینه جسد که علت تامه قتل را فشار 

جسم نواری شکل بر عناصر حیاتی گردن اعالم کرده، برای 
به نحو  مجازات  اجرای  و  مجازات  تعیین  درخواست  متهم 

علنی شده است.
سپس به منظور تفهیم اتهام، متهم به شرح ماجرا و نحوه 
تناقض در  به وجود  پرداخت که رئیس دادگاه  قتل کودک 
اظهارات وی اشاره کرد، به همین دلیل متهم و وکیل وی در 

زمینه توضیحات و پاسخ های خود را به دادگاه ارائه کردند.
در این مرحله، رسیدگی به قسمت اول این پرونده که 
اتهامات قتل عمد و آدم ربایی به صورت علنی است، به پایان 
رسید و پس از پایان زمان تنفس، جلسه رسیدگی به قسمت 
منافی عفت  اعمال  به  مربوط  پرونده که  این  اتهامات  دوم 

است، به صورت غیرعلنی برگزار شد. 

مدیریت  صالحیت  تایید 
برای  مشهد  مدارس  سرویس 

سال تحصیلی آینده شروع شد.
تاکسیرانی  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
مدیریت  صالحیت  تایید  طرح  گفت:  مشهد  شهرداری 
آینده  تحصیلی  سال  برای  شهر  این  مدارس  سرویس 

آغاز شده است.
به  گزارش روزنامه "صبح امروز" به نقل از خبرگزاری 
فارس  سید مهدی علوی مقدم از اعالم فراخوان و آغاز 
سال  برای  مدارس  سرویس  مدیریت  صالحیت  تایید 
اجرای  راستای  در  گفت:  و  داد  خبر  آینده  تحصیلی 
مصوب  دانش آموزی  حمل ونقل  دستورالعمل   6 ماده 
سال 97، این سازمان در نظر دارد، نسبت به شناسایی 
و تعیین صالحیت شرکت  های حمل ونقل درون شهری 

مشهد  مدارس  سرویس  مدیریت  به منظور  شرایط  واجد 
در سال تحصیلی 99-9۸ اقدام کند.

تاکسیرانی  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
ارزیابی  اسناد  واگذاری  کرد:  بیان  مشهد  شهرداری 
دوم  مورخ  اداری  وقت  پایان  تا  آگهی  انتشار  تاریخ  از 

خرداد 9۸ تعیین شده است.
علوی مقدم تصریح کرد: آخرین مهلت تسلیم اسناد 
جاری  سال  ماه  خرداد  دوم  مورخ  اداری  وقت  پایان  تا 
به آدرس  با مراجعه  بنابراین متقاضیان می توانند  است، 
انتهای خیابان فداییان اسالم، ساختمان معاونت حمل 
ـ واحد حقوقی و قراردادها  و نقل و ترافیک، طبقه اول 

نسبت به تحویل مدارک مورد نیاز اقدام کنند.

صالحیت سرویس مدارساولین دادگاه علنی گرگ پیر برگزار شد" اعالم كاهش فزاینده ذخایر خوني در ماه مبارك رمضان "
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زبان فارسی، روز سه شنبه  و  بزرگداشت روز ملی فردوسی  مراسم 
24 اردیبهشت در تاالر خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه فردوسی 
هنری  فرهنگی  نشان  اعطای  همایش  این  طی  و  شد  برگزار  مشهد 
تقدیر  لوح  یک  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  امضای  به  فردوسی 
از رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی غالم علی حداد عادل به 
به عنوان عضو  چهار فرهیخته کشوری، دکتر سید فتح الله مجتبایی 
پیوسته فرهنگستان و صاحب سبک و اثر، دکتر سجاد آیدانلو به عنوان 
که  فئوفانوف  سرگئی  کشور،  شاخص  شناس  شاهنامه  جوان ترین 
یکی از آثار فاخر این بزرگوار مجسمه فردوسی بوده که جهت اکران 
به مشهد مقدس فرستاده شده است و استاد سید مصطفی سعیدی 
مرد حنجره ارغوانی و برجسته ترین و آخرین بازمانده از جمع نقاالن 
از  همایشی  چنین  جریان  در  ترتیب  بدین  تا  گرفت  تعلق  ایران، 
گوشه ای از خدمات ارزشمند این مفاخر ملی قدردانی شود.همچنین 
مراسم رونمایی از اثر ارزشمند گنج خرد توسط دکتر انتظامی، دکتر 
فعاالن  و  دوستان  فرهنگ  از  دیگر  جمعی  و  مروارید  دکتر  یاحقی، 
فرهنگی انجام شد و از استاد صارمی صاحب این اثر تجلیل و تقدیر 
ویژه صورت گرفت، همچنین از مترجم اثر شاهنامه ابراهیم سلطان، 
ذکر  به  گردید.الزم  اعطا  تقدیر  لوح  و  شد  تجلیل  توانا  احمدی  اکرم 
 ، طبیعی  کامالً  مواد  با  دست ساز،  کاغذ  از  خرد  گنج  اثر  در  است، 

طالی 24 عیار و سنگ های قیمتی استفاده شده است.
y شاهنامه اثری کاربردی برای تمامی رشته ها

عرض  ضمن  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  رئیس  کافی،  دکتر 
را  خود  دیدگاه  مختلف  نهادهای  از  سپاسگزاری  و  خیرمقدم 
کشاورزی  علوم  درزمینه  دانشگاهی  برجسته  استاد  یک  به عنوان 
در  فردوسی  ابوالقاسم  حکیم  کرد:  بیان  این گونه  فردوسی  اثر  به 
و  باغ  قالب  در  شاهنامه  از  را  خود  هدف  شاهنامه  ابیات  آغازین 
بستان بیان می کند و وقتی او از بهار و ترسالی می گوید، گویی یک 

گیاه شناس خبره، بهار را تشریح می کند.

وی بیان کرد: به شاهنامه به عنوان یک اثر از تمام دیدگاه ها باید 
نگاه کرد و هر شخصی با هر دیدگاه و رشته ای می تواند در آن تدبر 

کرده و امور خود را در آن جستجو کند .
y شاهنامه به کل فرهنگ بشریت تعلق دارد

جاده  گذرگاه  در  شاهنامه  همایش  رئیس  یاحقی  محمدجعفر 
فرهنگی  مؤسسه  مدیرعامل  و  هیئت مدیره  ریاست  و  ابریشم 
مختلف  نهادهای  حمایت  به  اشاره  ضمن  فردوسی،  فرهنگسرای 
از حضور دکتر سید فتح الله مجتبایی و چهره ی فردوسی دوست 
و  تقدیر  و  تشکر  ثابت  حسین  مهندس  فرهنگی  خیر  بزرگ ترین  و 
تغییر نگاه به الیه های مختلف شاهنامه را ضروری دانست و افزود: 
شاهنامه به دلیل داشتن الیه های مختلف ظرفیت این را دارد که با 
نگاهی جدید و کاربردی به آن نگاه کنیم و مسائل مختلف روز را از 
دل آن بیرون بکشیم.وی به علت نام گذاری این همایش به عنوان 
همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم اشاره و بیان 
کرد: ازآنجاکه شاهنامه یک اثر فرهنگی است که نه تنها به فرهنگ 
آریایی بلکه به کل فرهنگ بشریت تعلق دارد و تمام اقوام و ملیت ها 
در بستر شاهنامه به نوعی ابراز وجود می کنند، ما این نام و عنوان 
را برای همایش برگزیدیم و پیام مهم این همایش به جهانیان این 

است که فردوسی ما اندیشمندی جهان نگر و صلح طلب است.
y شاهنامه اثری هویت بخش و اسطوره ای 

را  خود  نظر  کشور،  سینمایی  سازمان  انتظامی،رئیس  حسین 
به  توجه  کرد:  عنوان  و  ابراز  فردوسی  اثر  به  مختلف  دیدگاه  دو  با 
شاهنامه به عنوان یک اثر هویت بخش و امنیت آفرین می تواند در 
تندباد حوادث امروزی که در میان گویش ها و زبان های مختلف، 
ما  ملی  امنیت  و  هویت  از  است،  گرفته شده  نادیده  فارسی  زبان 
اسطوره ای  نگاه  شاهنامه  به  دوم  نگاه  داد:  ادامه  کند.وی  دفاع 
است که هر ایرانی پاک سرشتی که شاهنامه را می خواند، روحیه 
غیرت و سلحشوری در آن زنده می شود که ما در این زمانه به این 

روحیه نیازمندیم.

ساماندهی  کارگروه  نشست  سیزدهمین  برگزاری  با  همزمان 
اعضا،  حضور  با  کاغذ«  وضعیت  »بررسی  جلسه  دستور  با  کاغذ 
حضور  با  جلسه  رسید.این  تصویب  به  کاغذ  حوزه  در  13بند 
و اعضای کارگروه تشکیل  انتظامی رئیس کارگروه کاغذ  حسین 
حوزه  در  بند   ١٣ نظر،  تبادل  و  بحث  از  پس  جلسه  این  شد.در 

کاغذ مصوب شد.
مصوبات این جلسه به شرح زیر است:

اطالعات  همچنان  کارگروه،  عضو  دستگاه های  همه   -١
تا  دهند  قرار  کرده،  تهیه  کارگروه  دبیرخانه  که  فایلی  در  را  خود 
ناهماهنگ،  اطالعات  زیرا  شود  یکپارچه  و  یکسان  اطالعات، 

تولید ناکارآمدی می کند.
٢- یک کمیته 3 نفره مرکب از نمایندگان دبیرخانه، سازمان 
تلفنی،  به صورت  تا  شود  تشکیل  تعزیرات  سازمان  و  حمایت 
را برای  نامه نگاری  را پیگیری کنند و سپس  موارد مهم تعزیراتی 

مستندسازی اقدامات انجام دهند.
کتابخوانی،  و  کتاب  دفتر  و  داخلی  مطبوعات  کل  اداره   -٣
کارگروه  تشکیل  از  قبل  )چه  دولتی  ارز  با  کاغذ  که  بازرگانانی  با 
و چه پس از آن( وارد کرده اند تماس فوری بگیرند و ضمن تحویل 
گرفتن کاغذهای مانده، آنان را از عواقب فروش بدون تأیید مطلع 

کنند.
و  نشود  پذیرش  متخلف  بازرگانان  جدید  های  درخواست   -٤
در  نشده،  اعتبار  گشایش  هنوز  شان  قدیم  تقاضاهای  چنانچه 

مکاتبه دبیرخانه با وزارت صمت و بانک مرکزی متوقف شود.
٥- تقاضای ابطال کارت بازرگانی متخلفان بررسی شود.

٦- نماینده گمرک در ترخیص حدود 6۰۰۰ تن کاغذ موجود 
فورًا  دارد  مشکلی  پرونده  هر  چنانچه  و   کند  تسریع  گمرکات  در 

تلفنی به دبیرخانه اطالع دهد تا پیگیری شود.
حواله  صدور  در  فرهنگ،  وزارت  در  ذیربط  کل  اداره  دو   -٧

بازار  التهاب  تا  با ردیف قبل تسریع کنند  برای کاغذهای مرتبط 
فروکش کند.

از ترخیص کاالهای کاغذ لوکس که به اسم روزنامه ای و   -٨
تحریر، مجوز گرفته اند و سپس تغییر داده اند، خودداری شود.

های  زینک  برای  زینک  متقاضیان  فهرست  چهارشنبه  تا   -٩
وارداتی که توسط واردکننده، پیش فروش شده، توسط مدیرکل 
غیر  موارد  جای  به  و  شود  تایید  و  بررسی  ونشر  چاپ  محترم 
تاییدی، ناشران و مطبوعات معرفی شوند )مشروط به واریز آنی 
وجه آن( و فهرست کل زینک توزیعی منتشر شود. ضمنا قیمت 
عضویت  و  با  کارگروه  تخصصی  کمیته  توسط  زینکها  گذاری 
گذاری  قیمت  فرایند  معطل  کاال  تا  گیرد  انجام  حمایت  سازمان 

نشود.
١٠- از نماینده بانک مرکزی، سوال شود که چرا متقاضیانی 

که در مرحله تامین ارز هستند هم نیمایی می شود؟
١١- با توجه به آن که نیاز وارداتی بخش فرهنگ )مطبوعات و 
کتاب( ٩۰ هزار تن )تقریبا ٩۰ میلیون دالر( است، پیگیری های 

الزم برای ارز 42۰۰ انجام شود.
دستگاه  همه  نمایندگان  بازار،  تنظیم  ستاد  جلسه  در   -١٢
گروه  از  کاغذ  شدن  خارج  صورت  در  حتی  که  کنند  تاکید  ها 
و  دارد؟  تدبیری  را چه  استانها  در  واردات  تقاضاهای  تایید  یک، 
تایید  کارگروه،  توسط  که  کاغذهایی  توزیع  بر  نظارت  همچنین 

شده و بتدریج وارد می شود.
و  شیمیایی  صنایع  دفتر  به  کارگروه  تخصصی  کمیته   -١٣
تایید قیمتهای پیشنهادی  و  سلولزی وزارت صمت برای بررسی 

واردات کاغذ دفترچه های بیمه درمانی کمک کند.
رئیس کارگروه ساماندهی کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از  با معاون اول رئیس جمهوری،  با اشاره به جلسه  این  از  پیش 
قیمت  با  مطبوعات  و  نشر  کاغذ  به  تخصیصی  ارز  ماندن  باقی 
دراین  انتظامی  بود. حسین  داده  تومان خبر  و 2۰۰  چهار هزار 

به همت اسحاق جهانگیری  که  در نشست مشترکی  باره گفت: 
جمله  از  کاغذ  با  مرتبط  دستگاه های  همه  مسئوالن  حضور  با  و 
نمایندگان  و  مرکزی  بانک  رئیس  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
وزرای  مشترک  پیشنهاد  شد،  برگزار  مطبوعات  و  نشر  حوزه های 
)صمت(  تجارت  معدن،  صنعت،  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
بررسی شد و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر حل 
مساله کاغذ حوزه فرهنگ، مقرر شد ارز تخصیصی برای مصرف 

کاغذ نشر و مطبوعات، همچنان 42۰۰ تومانی باقی بماند.
به  که  جلسه  این  مصوبات  سایر  مورد  در  انتظامی  حسین 
ریاست دکتر جهانگیری تشکیل شد، توضیح داد: در این جلسه 
بر وظیفه نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در نحوه توزیع 
این کاغذها تاکید شد. همچنین مقرر شد کاغذهای موجود در 

گمرک، ظرف دو هفته ترخیص و توزیع شوند.
تولید  میزان  افزایش  و  موانع  رفع  بر  همچنین  جلسه  این  در 
مبنایی  سیاست  یک  عنوان  به  داخلی  کارخانجات  توسط  کاغذ 

تاکید شده است.
بندی  از جمع  در عین حال  کاغذ  کارگروه ساماندهی  رئیس 
با  و  داد  خبر  متخلف  واردکنندگان  با  جدی  برخورد  برای  جلسه 
با  افزود: مقرر شد  به ماموریت ویژه دستگاه های نظارتی،  اشاره 
افرادی که با ارز دولتی کاغذ وارد کرده اند و آن را خارج از نظارت 
جدیت  با  کرده اند  انبار  یا  و  توزیع  آزاد  نرخ   با  یا  فرهنگ  وزارت 

برخورد شود.
دومین  و  سی  از  بازدید  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
ارشاد  و  فرهنگ  وزرای  از  تهران  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه 
اسالمی و صنعت ،معدن و تجارت خواست در خصوص مشکالت 

کاغذ اقدامات الزم را بعمل آورند.
وزیر  میان  مشترک  جلسات  برتشکیل  عالوه  راستا  دراین 
فرهنگ و صمت ، جلساتی نیز با حضور کارگروه ساماندهی کاغذ 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.

خبر خبر
اعطای نشان فرهنگی هنری فردوسی به ۴شخصیت برجسته مصوبات جدید كارگروه ساماندهی كاغذ منتشر شد

سی  بزگداشت  مناسبت   به  ه  ما  اردیبهشت   25
این  ملی  روز   ، فردوسی  ابوالقاسم  رنج   دست  سال 
شاعر حماسی در تقویم شمسی  به ثبت رسیده است 
. وی در سال 319 خورشیدی در روستای پاژ از توابع 
توس پا به جهان گذاشت و با پدیدآوردن شاهنامه ، 
مهمترین رویداد فرهنگی را در قلمرو ادبیات ایران به 
وجود آورد.در روزگاری که فردوسی در آن می زیست؛ 
خانواده های  بین  در  فکری  گرایش های  از  موجی 
فرهنگ   داشتن  نگاه  زنده  پی  در  خراسانی   اصیل 
مانده  باقی  آن  از  ریشه هایی  هنوز  که   خود  دیرینه 
بود پدید آمد که  در همین دوران جرقه های نگارش 
شاهنامه در فردوسی  با الهام گرفتن از شخصیت های 
اسطوره ای زده شد و او توانست با گردآوری این اثر 
گران بها جانی دوباره به نفس های آخر هویت ایرانی 
تاریخ  و  فرهنگ  گسیخته  هم  از  تاروپود  و  ببخشد 
ایران را با داستان های حماسی شاهنامه به یکدیگر 
پیوند بزند.ردپای این تحول فکری که حکیم توس، 
بنیان های آن را پایه ریزی کرد در هنر نقالی  دنبال 
باالی  بسیار  مهارت های  با  نقاالن  طوریکه  به  شد 
قهوه  در  شاهنامه  فاخر  داستان های  روایت  به  خود 
خانه ها و میادین شهر می پرداختند که با گذر زمان و 
روی کار آمدن نمایش به شیوه مدرن، نقالی این هنر 
به  رو  و  داد  از دست  را  ایرانی محبوبیت خود  اصیل 
رنج های سی ساله فردوسی  و دست  فراموشی رفت 
با توجه  به قابلیت های باالی آن حتی بر روی صحنه 

تئاتر خاموش مانده است. 
y شاهنامه فردوسی اثری  فاخر با قابلیت های صحنه ای

دانشگاه   استاد  نویدمهر"  "حمیدرضا  دکتر 
در  شاهنامه  پژوهشگر  رضا)ع(و  امام  المللی  بین 
صحنه  روی  بر  شاهنامه  قابلیت های  با  ارتباط 
می گوید: داستان های حماسی این اثر ملی و فاخر 
ظرفیت های باالیی برای به صحنه بردن نمایش هایی 
طوریکه  به  می افزاید:  دارد.وی  شاهنامه  از  برگرفته 
وگو،  گفت  در  را  داستان  جوانب  تمامی  فردوسی 
نمایش  اصلی  ارکان  تمامی  و  شخصیت  صحنه، 

رعایت کرده است .
شاهنامه  داستان های  با  ارتباط  در  "نویدمهر" 
اثر گرانمایه خواستگاه نمایشی  این  ادامه می دهد: 
آن  داستان های  از  کدام  هیچ  در  طوریکه  به  دارد 
پژوهشگر  نمی شود.این  دیده  اخالقی  غیر  مسائل 

برتر  شاخص های  خصوص  در  شاهنامه  حوزه 
شاهنامه تصریح می کند: یکی از برترین ویژگی های 
اثر فردوسی، درون مایه و محتوای آنهاست که بسیار 
بر روی مخاطبین تاثیر گذار است چراکه اغلب آنها 
مضامین آزادگی از اسارت و بندگی دارند."نویدمهر" 
آثار  دیگر  با  فردوسی  شاهنامه  تفاوت  خصوص  در 
ویژگی های   از  یکی  می کند:  بیان  خودش  نظیر 
با  پهلوانان  رویدادهای  کشیدن  تصویر  به  شاهنامه 
اثر  این  در  طوریکه  به  است  خاصی  دقت  و  ظرافت 
پدیده های  با  مواجه  در  خوبی  به  قهرمانان  منش 
زندگی دیده می شود که شاید در سایر آثار حماسی 

دیگر کمتر دیده شوند.
y  نقالی هنری از یاد رفته

زندگی  توانست  خوبی  به  که   هنرهایی  از  یکی 
بود  نقالی  هنر  دهد  شرح  را  شاهنامه  قهرمانان 
به  خود  روزمره  زندگی  از  فرار  برای  مردم  که  
به  گوش  و  می نشستند  نقال  صحبت های  پای 
از  که  هنر  این  می سپردند  شاهنامه  داستان های 
داستان های  روایت  برای  ایران  در  ساسانیان  دوران 
روایت  به  زمان  گذر  در  گرفت  شکل  ای  اسطوره 
خصوص  همین  کرد.در  پیدا  اختصاص  شاهنامه 
مشهدی  برجسته  نقاالن  از  یکی  جهان پا«  »محمد 
مرسوم  اسالم  از  قبل  ایران  در  نقالی  می گوید:هنر 
بوده است و افرادی به نام گورسانان به داستان گویی 
هنر  این  از  موسیقی  مدتی  از  بعد  اما  می پرداختند 
حذف شد و با کمک ابزار نقالی مثل چوب و لباس 
هنر  اهمیت  درباره  داد.وی  ادامه  خود  کار  به  نقال 
هنر  این  می افزاید:  شاهنامه  داستان های  بر  نقالی 

می تواند تاریخ گذشته را با نقل گویی زنده نگه دارد 
اما امروزه تقریبا از یاد رفته است اما نسل جدید که 
پی به اهمیت فرهنگ دیرینه خود برده است دوباره 
به دنبال احیای این سنت ها است.این نقال برجسته 
درباره تفاوت پرده خوانی و نقالی بیان می کند: هنر 
پرده خوانی ، بیشتر به مسائل عاشورا و ائمه اطهار 
می پردازد در حالیکه نقالی بیشتر جنبه روایتی دارد 

و داستان های شاهنامه را برای مردم بازگو می کند.
y هنر نقالی حافظ تاریخ باستان

پاسخ  نقالی  هنر  اهمیت  "درباره  "جهان پا 
می دهد: در گذشته نقاالن با برگرفتن از داستان های 
اسطوره ای تاریخ را به صورت شفاهی بیان می کردند 
را  تاریخی  مفاهیم  خود  از  بعد  نسل  به  اینگونه  و  

منتقل می نمودند.
وی تصریح می کند: امروزه شاهنامه و ارزش آن 
نقالی  هنر  اگر  و  می شود  دیده  کمتر  مردم  بین  در 
زنده شود می تواند تاثیر بسیار جدی بر تفکرات مردم 

در خصوص این اثر فاخر بگذارد.
در  مشهد  شهر  وضعیت  به  اشاره  با  نقال  این 
تنها  مشهد  در  می افزاید:  نقالی  هنر  خصوص 
نقالی  اجرای  خصوص  در  شاهنامه   فرهنگسرای 
وجود دارد که همچنان  برای مردم ناشناخته مانده 
که  سالن هایی  عمومی و  مکان های  در  باید  و  است 
منظور  به  پاتوقی  دارد  را  هنر  این  اجرای  قابلیت 

احیای این سنت در نظر گرفته شود.
نقالی  قاجار  دوران  در  می دهد:  ادامه  "جهان پا" 
به اوج شکوفایی می رسد و بسیاری از نقاالن از دربار 
حقوق دریافت می کردند اما با گذشت زمان این هنر 

از  گرفتن  بهره  با  می توان  صورتیکه  در  رفت  بین  از 
پیشرفت های امروزه جهان ، نقالی را به هنر مدرنی  
برای مخاطبان تبدیل کرد تا از این طریق هنر نقالی 
جذاب تر شود و ارزش داستان های شاهنامه بیشتر 
اگر  می کند:  نشان  خاطر  شود.وی  بیان  گذشته  از 
مردم  برای  صحنه  در  یا  و  روایی  صورت  به  شاهنامه 
تاثیرگزار  و می تواند  است  دلنشین  بسیار  بازگو شود 

باشد.
y  روایت شاهنامه می تواند یکی از جاذبه های

گردشگری مشهد باشد
بازی  نمایش  در  که  تئاتر  بازیگر  جشنی   "کریم   
نامه باستان به کارگردانی استاد صابری نقش آفرینی 
خصوص  در  مشهد  تئاتر  فضای  درباره  است  کرده 
تئاتر  فضای  مشهد  در  می گوید:  شاهنامه  اجرای 
اثر فردوسی  بردن  به روی صحنه  برای  بسیار خوبی 
وجود دارد که می تواند با استقبال مخاطبان مواجه 
شود.وی تصریح می کند: طبق آمار سازمان جهانی 
در  یا  نقالی  هنر  طریق  از  می تواند  ایران  یونسکو، 
بر  شاهنامه  داستان های  بردن  صحنه  روی  به  قالب 
گردشگر  جذب  روی  بر  حتی  و  بیافزاید  آن  اهمیت 
نکته  این  اما  باشد  تاثیرگذار  کشور  از  منطقه  این  به 
بسیار مهم است که ما تا چه میزان با شاهنامه  آشنا 

هستیم.
این بازیگر در ادامه بیان می کند: انجمن نمایشی 
هنرهای  ارزش  حفظ  درخصوص  باید  مشهد  در 
باستانی، ساماندهی شود و از بسیاری از هنرمندان 

از جمله نقاالن و سایر هنرمندان حمایت شود.
مشهد  در  شاهنامه  تئاتر  اهمیت  درباره  جشنی  
و  دارد  قرار  ما  قدمی   چند  در  توس  می دهد:  پاسخ 
حفظ  خطه  این  در  نیز  شاهنامه  هنر  فرهنگ  باید 
شود اکنون بسیاری از خانواده های مشهدی تئاتر را 
جزو سبد کاالی خود گذاشته اند و با به روی صحنه 
بردن داستان های شاهنامه می توان بر روی نسل بعد 

تاثیرگزار بود.
، هفت  بیژن ومنیژه  وی می افزاید: داستان های 
خوان رستم ، و رستم وسهراب بسیار برای مخاطبان 
روایت شده اند و باید به جنبه های دیگر داستان های 

شاهنامه بیشتر پرداخت. 
هنر، چه به صورت اجرایی و چه در حیطه نقالی 
ابزار بسیار خوبی برای روایت داستان های شاهنامه 
به  کشوراست  در  فرهنگی  روحیه  کردن  منعکس  و 
طوریکه اگر از ظرفیت های نقالی و تئاتر بهره گرفته 
را  ایران  ای   اسطوره  شخصیت های  می توان  شود 

برای مخاطبین بازگو کرد. 

به مناسبت گرامیداشت روز ملی فردوسی : 

نای و نوای نقاالن رو به خاموشی است یک خوشنویس مشهدی:
مسئولین به درد هنرمندان برسند

بهترین  گفت:  مشهدی  خوشنویس  یک 
هنرمندان،  از  حمایت  برای  مسئولین  گزینه 
درد  به  مسئولین  است؛  آنان  از  آثار  خرید 

هنرمندان برسند.
در  فراستی  علی  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
حاشیه نمایشگاه قرآن اظهار کرد: ما در طی 
نفیس  اثر  سه  کتابت  مشغول  نمایشگاه  این 
قرآن کریم به سفارش اداره کل ارشاد اسالمی 
در  که  است  بزرگی  افتخار  ما  برای  هستیم. 
شب های ماه مبارک رمضان از طرف اداره کل 
ارشاد اسالمی و انجمن خوش نویسان دعوت 
مدعوین  و  کریم  قرآن  خدمت  در  تا  شدیم 
به   مردم  اقبال  افزود:  باشیم.وی  محترم 
نمایشگاه باید خوب باشد زیرا معموال این نوع 
از کارها با اقبال خوبی از جانب مردم مواجه 
که  است  این  بر  مشروط  امر  این  البته  است 
مسئولین به درد هنرمندان برسند زیرا حامی 
و  علمی  مراکز  سپس   و  خدا  اول  هنرمندان 
هنر  متولی  عنوان  به  که  هستند  شهر  هنری 
شناخته می شوند. اگر آنان به فکر ما نباشند 
دیگر جایی در شهر وجود ندارد که متولی هنر 

بوده و درد ما را بفهمد.
کرد:  بیان  مشهدی  نویس  خوش  این 
از  حمایت  برای  مسئولین  گزینه  بهترین 
اکثر  است.  آنان  از  آثار  خرید  هنرمندان، 
هستند  مطرح  کشور  سطح  در  ما  هنرمندان 
برای  انگیره ای  آثار  خرید  وسیله  به  باید  و 
نباشد  اینگونه  اگر  طبیعتا  و  شود  فراهم  آنان 
نمایشگاه ها  این  در  دیگر  که  باشید  مطمئن 
کرد.فراستی  نخواهند  پیدا  حضور  نیز 
خاطرنشان کرد: همکاران ما آثار بسیار زیادی 
دارند اما خرید از جانب دولت و دستگاه های 
ذی ربط ضعیف و حتی زیر صفر است. اگر از 
هنرمندان حمایت شود مسلما برگزاری چنین 
خواهد  رخ  بیشتر  مراتب  به  نمایشگاه هایی 
آموزش  برای  مردم  اقبال  مورد  در  داد.وی 
آشنایی  راه  تنها  کرد:  تصریح  خوشنویسی 
خطاطی،  رشته  به  اقبال  برای  مردم  جذب  و 
برگزاری این چنین نمایشگاه ها، ورکشاپ ها، 
تبلیغات و خرید آثار است. زمانی که فرزندان 
موفق  کارش  در  پدرشان  که  شوند  متوجه  ما 
اما  می کنند  رجوع  کار  این  به  مسلما  است 
خانه  در  را  پدر  آثار  خوردن  خاک  که  زمانی 
ببینند مسلما هیچ رغبتی به این کار نخواهد 

داشت.

خبرخبر
بن کتاب در نمایشگاه بین المللی قرآن 

مشهد عرضه نمی شود
و  فرهنگ  کل  اداره  مطبوعاتی  و  فرهنگی  معاون 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: امسال به منظور 
حمایت از ناشران، بن کتاب در چهاردهمین نمایشگاه 

بین المللی قرآن و عترت در مشهد عرضه نمی شود.
عرضه  افزود:  گر  تحفه  افشین  ایرنا،  گزارش  به 
در  نعمت  نوعی  به  نمایشگاه  این  در  کتاب  بن  نشدن 
و  قرآن  بویژه  دینی  کتابهای  به  مردم  زیرا  است  نقمت 
ادعیه عالقه مند هستند و آمادگی دارند با خرید آنها به 

قیمت واقعی به ناشران این حوزه کمک کنند.
بین  نمایشگاه  چهاردهمین  در  داشت:  اظهار  وی 
ناشران  به  اختیار  این  و عترت در مشهد  قرآن  المللی 
که  تخفیف  میزان  هر  با  را  کتابها  که  است  شده  داده 
زمینه  این  در  اجباری  و  کنند  عرضه  هستند،  مایل 
وجود ندارد.وی گفت: اجاره غرفه نیز در این نمایشگاه 
برای ناشران رایگان است تا هزینه های جانبی آنان را 

در عرضه کتاب دچار مشکل نکند.
تحفه گر افزود: در این نمایشگاه 15 ناشر خارجی 
عراق،  سوریه،  پاکستان،  افغانستان،  کشورهای  از 
لبنان، مصر و ترکیه حضور دارند که 45 ناشر خارجی 
هزار   1۰ مجموع  در  و  کرده  نمایندگی  نیز  را  دیگر 
 6۰ داشت:  اظهار  کنند.وی  می  عرضه  کتاب  عنوان 
هستند  داخلی  نمایشگاه  این  در  کننده  شرکت  ناشر 
خراسان  به  مربوط  قرآنی  ناشر   5۰ تعداد  این  از  که 
کشور  استان   1۰ به  مربوط  دیگر  ناشر   1۰ و  رضوی 
است.وی گفت: خراسان رضوی در حوزه چاپ و نشر 
از نظر کیفیت و کمیت رتبه دوم کشور را دارد و در این 
ای  ویژه  از جایگاه  استان  و دینی  قرآنی  ناشران  میان 
کشور  از  خارج  به  آنها  صادرات  و  نفیس  آثار  تولید  در 
کتاب  ترین  گران  افزود:  گر  هستند.تحفه  برخوردار 
یکی  توسط  تهران  در  عترت  و  قرآن  امسال  نمایشگاه 
از ناشران حوزه دینی و قرآنی استان خراسان رضوی به 
عالوه  استان  ناشران  داشت:  اظهار  رسید.وی  فروش 
کشورهای  به  آنها  صدور  و  خود  آثار  چاپ  و  تولید  بر 
مختلف، چاپ و نشر تولیدات مکتوب کشورهای دیگر 
را نیز انجام می دهند.وی در باره اختصاص ارز 42۰۰ 
تومانی به ناشران و اهالی مطبوعات استان نیز گفت: 
و  ندارد  وجود  ناشران  برای  کاغذ  تامین  در  مشکلی 
آنها می توانند با ثبت نام در سامانه توزیع کاغذ وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، کاغذ مورد نیاز خود را که با 
ارز 42۰۰ تومانی تهیه شده، تامین کنند.چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت که با 7۰۰ غرفه در 
1۸ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی و با حضور فعاالن 
بین  های  نمایشگاه  دائمی  محل  در  کشور   2۰ قرآنی 
مبارک  ماه  تا چهاردهم  برپا شده است  المللی مشهد 

رمضان ادامه دارد.

»خانه دیگری«»نبات«»سامورایی در برلین«

خبرنگارنگار طاهونچی

وحدانه آخوند شریف

و  کارگردانی  به  کمدی  ژانر  در  است  فیلمی  برلین  در  سامورایی 
که در  صفاری است  ابوالفضل  تهیه کنندگی  و  نادری  نویسندگی مهدی 
روی  تازگی  به  که  فیلم  این  خالصه  است.در  شده  ساخته   1۳۹7 سال 
کردن  زنده  کارشان  که  مفلوک  و  بدبخت  آدم  سه  آمده است:  رفته  پرده 
برای یک مورد کاری درباره سند  این دست می باشد،  از  چک و مسائلی 
فرخ  حمید  همچون  بازیگرانی  فیلم  این  و...در  روند  می  برلین  به  زمین 
نژاد، هومن حاجی عبدالهی، میرطاهر مظلومی، امیرمهدی ژوله، میترا 
این  می کنند.کارگردان  بازی  خیراندیش  گوهر  و  صفاری  سامان  حجار، 
ادعایی  هیچ  من  است:  گفته  شده  آن  به  که  انتقاداتی  به  پاسخ  در  فیلم 
تنفس  فضای  یک  فقط  فیلم  این  و  ندارم  برلین«  در  »سامورایی  درباره 

برای کارگردان، تهیه کننده و مخاطبان است.

پگاه  نویسندگی  و  کارگردانی  به  فیلمی   1۳۹6 سال  محصول  »نبات« 
در  بار  نخستین  برای  است  نوراللهی  هوشنگ  تهیه کنندگی  به  و  ارضی 
نمایش  به  فجر  فیلم  جهانی  جشنواره  بازار  بخش  در   1۳۹8 اردیبهشت 
همچون  بازیگرانی  است  رفته  پرده  روی  تازگی  به  که  فیلم  این  درآمد.در 
شهاب حسینی، نازنین فراهانی و ستایش محمودی ایفای نقش می کنند. 
آذر  از آخرین ساخته های مرحوم ناصر چشم  نیز یکی  این فیلم  موسیقی 
مرد  سعید  است:  آمده  فیلم  این  داستان  خالصه  می شود.در  محسوب 
چهل و چهار ساله ای که همسرش را سال ها پیش در یک سانحه از دست 
داده با دختر دوازده ساله اش نبات زندگی آرام و شیرینی را در تهران سپری 
می کند. با ورود ناگهانی زنی به زندگی نبات، سرنوشت همه آن ها دستخوش 
تغییراتی می شود.این فیلم نخستین ساخته ارضی به حساب می آید که 
پس از سال ها زندگی در کاناد به ایران برگشته است. وی پیش از این با دو فیلم 
کوتاه در جشنواره خیرونای اسپانیا جایزه هیئت داوران را کسب کرده است.

و  صادقی  بهنوش  نویسندگی  و  کارگردانی  به  دیگری«  »خانه  فیلم 
تهیه کنندگی عباس اکبری محصول سال 1۳۹4 است و جزو فیلم هایی 

است که به تازگی به لیست اکران اضافه شده است. 
این فیلم قصه پدری است به نام حبیب اله که در سال های آخر عمر 
از اقوام  آبا و اجدادی اش برگردد. او خانواده اکرم،  تصمیم گرفته به خانه 
دورش را برای پرستاری و مراقبت از خود به این خانه دعوت کرده تا با او 
زندگی کنند. در این میان، خوشی ها و ناخوشی های این خانواده زندگی 

حبیب اله و دختر و دامادش را تحت الشعاع قرار می دهد.
از جمله بازیگران این فیلم می توان به ناصر هاشمی، گوهر خیراندیش، 

لیال زارع، پژمان بازغی، مهنوش صادقی و روشنک گرامی اشاره کرد.
منتقدین، این فیلم را علی رغم داشتن موقعیت های جذاب، فاقد 

کشش الزم برای مخاطب می دانند.
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معاون برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی شهردار 
مشهد ضمن اعالم مخالفت،  گفت: نسبت به الیحه 

مدیریت یکپارچه شهری انتقاد داریم.
بیان  با  آل شیخ   امروز  شهریار  گزارش صبح  به 
این که »البته در حال حاضر دغدغه های دیگری هم 
در رابطه با مجلس داریم«، بیان کرد: امروز  طرحی 
برای مدیریت شهری  یکپارچه و هماهنگ  به صحن 
مجلس آمده  که قبال در کمیسیون های مختلف رد 
شده بود. شهرداری هادر مورد این طرح دغدغه های 
موافق  آن  موضوعات  از  خیلی  با  و  دارند  جدی ای 
طرح  این  در  نیست.  موافق  هم  دولت  و  نیسیتم 
پیوستگی قوانین قبلی لحاظ نشده و اگر تصویب 
شود  در اتصال آن با قوانین دیگر در بسیاری موارد 
ابهام  و مشکالت جدی ای خواهیم داشت. همزمان 
در  شهری  هماهنگ  مدیریت  الیحه  طرح،   این  با 
دولت در حال تدوین است. یک موضوع مشابه  در 
دوشکل  نیاید و بحث نشود،  اما متاسفانه امروز در 

صحن مطرح خواهد شد. 
معاون برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی شهردار 
الیحه   کلیات  می دهیم  احتمال  داد:  ادامه  مشهد 
اکثر  زیرا   شود  کشیده  مجدد   بررسی  فرآیند   به 
کمیسیون ها مخالفت خود را با این طرح قبال اعالم 

کرده اند. 
یکپارچه  شهری   مدیریت  الیحه  مــورد  در  وی 
بگوییم  اینکه  کــرد:  خاطرنشان  هماهنگ  و 
دستگاه های اجرایی با شهرداری ها هماهنگ شوند 
راهگشانیست.  نبینیم  را  آن  قانونی  مابه ازای  اما 
مربوطه  وزارتخانه  از  را  تخصیص ها  سازمان ها  زیرا 
اما  زمینه مصوبات داشتیم  این  در  قبال  می گیرند. 
هیچ وقت عملی نشدند. باید سازوکار این موضوع در 
قوانین دیگر دیده شود. به طور مثال  در گذشته این 
مصوبه را داشتیم که دستگاه های اجرایی با  حوزه 
اجرایی  دستگاه  هیچ  اما  شوند،  هماهنگ  شوراها 
غیر از شهرداری  با شورا و شهردا هماهنگ نیست. 
سازمان ها  نباشد،  قانونی  ساختار  که  هنگامی  تا 
هیچ تبعیتی هم نخواهند کرد زیرا سازوکار آنها در 

وزارت خانه های خودشان بسته شده است.
قانونی  پشتوانه های  باید  داد:  توضیح  شیخ  آل   
اسانامه   ساختار  بودجه،   الیحه  در  موضوع  این 
وزارتخانه ها، در شرح وظایف دستگاه های اجرایی  
و... دیده شود که اتصال آنها  با شورا به چه صورت 
خواهد بود. وقتی این موضوع اتفاق نیفتد .مصوبات 

طرح می شود اما قابلیت اجرا نخواهد داشت.
این  یادآور شد: اصل قضیه نظام هماهنگی  وی 
است  دستگاه های اجرایی را هماهنگ کنیم.  در 
یک نمونه تجربه قبلی مصوب شد که پلیس راهور 
خروجی ای  اما  شود  هماهنگ  شهرداری ها  توسط 
هزینه  که  بود  این  آمد،  بیرون  موضوع  این  از  که  

پلیس راهور را شهرداری بدهد اما در سیاست گذاری 
و انتخاب مدیران آن نقشی نداشته باشد. این نوع  
هزینه  صندوق  که   است  این  مثل  گذاری  قانون 
را  عوض کنیم. پلیس راهور قبال از صندوق دولت 

می گرفتند اما حاال از شهرداری. 
انسانی  نیروی  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
موضوعیت  این  لذا  کرد:  تصریح  مشهد  شهردار 
که قوانین  به این شکل و بدون یکپارچگی تدوین 
با  .وی  می دهد  دست  از  را  اجرایی  قابلیت  شود  
استخدامی  اداری  آیین نامه  »موضوع  اینکه  بیان 
هیئت  ودر   است  مهم  شدت   به  که  شهرداری ها 
موضوعات  گفت:  اســت«،  بررسی  درحــال  دولت 
متوقف  است  سال  چندین  استخدامی  با  مرتبط 
مانده و اگر بازنگری و اصالح نشود، مشکالت زیادی 
باقی خواهد ماند. شهرداری از قانون خاصی تبعیت 
کشوری  خدمات  هماهنگ  نظام  با  که   می کند 
خدمات  نظام  همان  می خواهیم  ما  است  متفاوت 
کشوری در شهرادری ها ایجاد شود  و مثل دولت با 
شهرداری ها برخورد شود و با همان مکانیزم دولت 
قوانین خود را پیگیری کنیم  و در کف حقوقی، نظام 
بازنشسنگی، ساختار  استخدامی و... مقررات دولت 

را برای شهرداری ها در نظر بگیریم.
معاون برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی شهردار 
مشهد خاطرنشان کرد:ما درحال حاضر نمی توانیم 
نیرو بگیریم  و تمام قراردادهایمان در قالب قردادهای 
است  شرکتی  و  پیمانی  صورت  به  یا  واسط  شرکت 
15و  حدود  که  افرادی  داریم.  نیرو  جذب  امکان  و 
در  همچنان  می کنند  کار  شهرداری  در  سال   20
بالتکلیفی هستند و تثبیت شغلی ندارند. همکارانی 
بازنشست  می خواهند  سال    35 و   30 از  بعد  که 
شوند آن فرآیندها  حتی از دولت هم خیلی پایین تر 
به آنها تعلق می گیرد.امیدواریم بتوانیم آیین نامه ها  
از این ناحیه  را اصالح کنیم زیرا آسیب های جدی 

در بدنه شهرها ایجاد شده است و نیروهای انسانی  
متخصص ما در این قضیه بسیار آسیب می بینند. 

که  آینده  ماه  چند  در  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
پیشروی  حال  در  مجلس   در  یکدیگر  با  لوایح  این 
هستند، با اصالح انها بتوانیم  از آسیب ها پیشگیری 
کنیم. وی گفت: با تغییراتی که در قانون مالیات بر 
ارزش افزوده ایجاد خواهد شد امیدوار هستیم که با  

رای خوبی در مجلس تصویب شود. 
، در مورد  ایسنا  با   آل شیخ در گفت وگو  شهریار 
آخرین وضعیت الیجه اصالح قانون مالیات بر ارزش 
افزوده شهرداری ها اظهار کرد: در جلسه روز گذشته 
بودن  جدا  موضوع  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 

عوارض از مالیات به رسمیت  شناخته شد.
علنی  ازصحن  که  الیحه  این  داد:  ــه  ادام وی 
شده  بازگردانده  اقتصادی  کمیسیون  به  مجلس 
بود، ایرادات خیلی زیادی داشت و پس از بررسی 
نظرات  شهرداری ها و شوراهای شهرها ایرادات در 
هشت مورد طبقه بندی شدند.  4 مورد روز گذشته 
شهرداری   نظرات  و  شد  گذاشته  برسی  و  بحث  به 
آتی که  به جلسه  نیز  تایید رسید. 4 مورد دیگر  به 

یکشنبه هفته آینده برگزار می شود، موکول شد.
انسانی  نیروی  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
اقای  مخصوصا   دوستان  گفت:  مشهد  شهردار 
اقتصادی   تبین  در  مشهد  نماینده  بحرینی،  دکتر 
همچنین  کردند،  کمک  عــوارض  و  مالیات  حوزه 
آقای پورابراهیم نماینده کرمان و رئیس کمیسیون 
اقتصادی هم کمک کردند و با رویکرد مثبتی نطرات 

شهرداری ها بررسی شد.
آل شیخ عنوان کرد: هنوز الیحه برای برگشت به 
صحن نهایی نشده است و  جلسه دیگری برای این 
موضوع برگزار خواهد شد. با این روحیه که در این 
جلسه بوده، در جلسه آتی  احتماال بتونیم 4 مورد 

اشکال دیگر را هم به تصویب برسانیم.

خبر
معاون شهردار مشهد مطرح کرد:

اعالم مخالفت با با الیحه مدیریت یکپارچه شهری 

سامانه پیامکی روزنامه صبح امروز

آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد
1 0 0 0 8 0 8 8 8

سرویس در شهر

نائب رئیس شورای شهر تایباد:

داده  وعده  قیر های  شهرسازی  و  راه 
شده را تحویل دهد

نائب رئیس شورای شهر تایباد گفت: اداره کل 
راه و شهرسازی استان به یک سوم از تعهد خود به 
تامین 65۰ تن قیر برای آسفالت کمربندی ضلع 

شرقی این شهر عمل کرده است.
شهر  شورای  رئیس  نائب  خدادادی  محمد 
تایباد گفت: بر اساس تفاهم نامه انجام شده، قرار 
بسترسازی  را  طول  کیلومتر   3.5 شهرداری  بود 
کند و برای این امر 65۰ تن  قیر توسط اداره کل 
راه و شهرسازی استان تامین شود، اما تاکنون از 
شده  داده  تحویل  قیر  تن   24۰ فقط  مقدار  این 

است.
وی ادامه داد: قیر مورد نیاز برای اتمام آسفالت 
این قسمت توسط شهرداری تایباد خریداری شد 

تا عملیات آسفالت کاری به اتمام برسد.
نائب رئیس شورای شهر تایباد گفت: تا قبل از 
ترانزیتی برای  این کمربندی، خودرو های  افتتاح 
رفتن به مرز، مجبور به عبور از داخل شهر بودند 
امیدواریم  و  می آمد  پیش  فراوانی  مشکالت  که 
آسفالت  برای  تایباد  شهرداری  نیاز  به  توجه  با 
تعهد  به  مربوطه  اداره  شهر،  سطح  خیابان های 
خود عمل کند و بقیه قیر های وعده داده شده را 

تحویل دهد.
 126۰ وسعت  با  شهر  این  افزود:  خدادادی 
بیش  نفر،   4۰۰ و  56هزار  جمعیت  و  هکتار 
و  دارد  سکنه  از  خالی  زمین  3۰۰هکتار  از 
خدمات رسانی  در  مشکالت  سبب  امر  همین 
نیاز  اساس  بر  وقت ها  خیلی  که  طوری  به  شده، 
محدوده ای  ولی  شده،  آسفالت  محله  مردم 
رها  سکنه  از  بودن  خالی  دلیل  به  آن   از 

شده است.

خبر

شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
نهایی  تصمیم گیری  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی 
بر  باید  مشهد  جنوبی  کمربند  سرنوشت  برای 

شود. انجام  مستقل  پژوهش  یک  نتایج  اساس 
در  ایسنا  با  گفت وگو  در  مهدی نیا  سیدهادی 
جنوبی  کمربند  پروژه  وضعیت  آخرین  خصوص 
جنوبی  کمربند  ع  موضو در  کرد:  اظهار  مشهد، 
هر  شهرسازی  در  که  کرد  توجه  مسئله  این  به  باید 
حل  و  بوده  وجهی  چند  می گیریم  که  تصمیمی 
مختلفی  وجوه  شهری  تصمیم  هر  است.  مسئله 
بگیرد؛ هر  قرار  باید در کنار هم  این ها  و همه  دارد 

بود. خواهد  پیچیده تر  باشد،  بزرگ تر  مسئله  چه 
پیچیده  موجود  یک  »شهر  این که  بیان  با  وی 
است«، ادامه داد: در نظامات سیستم ها، شهر یک 
قرار  آن  در  انسان ها  که  چرا  است،  پیچیده  سیستم 
نیست  خوب  شما  حال  امروز  نمونه،  برای  و  دارند. 
حالتان  که  فردا  و  می کنید  برخورد  صورت  یک  به  و 
می کنید.  برخورد  دیگری  گونه ی  به  می شود  عوض 
تنها یک کالبد  این  مسئله که شهر  و  این  به  با توجه 
مسائل  انسان هاست،  بین  روابط  مجموعه  و  نبوده 

هستند. پیچیده  بسیار  نیز  شهری 
با  باید  جنوبی  کمربند  پروژه  مختلف  ابعاد       

شود حل  هم 
کالن پروژه ای  یک  در  کرد:  تصریح  مهدی نیا 
دارد  وجود  مختلفی  ابعاد  جنوبی  کمربند  مانند 
دهه  مانند  پروژه ها  امروزه  شود.  حل  هم  با  باید  و 
و  اقتصای  رشد  فقط  که  نیستند  میالدی   7۰ و   6۰
قیدی  توسعه  امروز  باشد.  مهم  آن ها  در  توسعه ای 
توسعه  باید  پروژه ها  و  است  خورده  پایدار  نام  به 
توسعه  تعریف  ساده ترین  باشند.  داشته  پایدار 
از محیط زیست  این است که نخست آن قدر  پایدار 
طبیعت  به  را  بازاصالح  فرصت  که  کنند  استفاده 
استفاده  امروز  آیندگان  منابع  از  دوم  و  بدهند 

بگذارند. آیندگان  برای  هم  چیزی  و  نکنند 
کمربند  پروژه  کرد:  خاطرنشان  وی 
امروز  و  است  شده  تصویب  گذشته  در  جنوبی 
به  آن  خصوص  در  هم  دیگری  دغدغه مندی های 
حوزه  -شامل  پازل  این  کل  باید  است.  آمده  وجود 
میزان  اقتصادی،  و  توسعه ای  نقش  ترافیکی، 
منظر  و  دید  روی  بر  تأثیر   ،CO افزایش  و  کاهش 
گونه های  و  زیست  محیط  روی  بر  تأثیر  شهری، 
روی  تأثیر  کلی  طور  به  و  جانوری  و  گیاهی 

شود. حل  هم  با  شهر-  جنوبی  پتانسیل 

است نشده  ارائه  مستقلی  پژوهش  تاکنون       
شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
»تاکنون  این که  به  اشاره  با  مشهد  شهر  اسالمی 
مستقلی  پژوهش  طرف  دو  مدعیان  از  هیچ کدام 
نداده  ارائه  باشد  ع  موضو یک  مبین  آن  نتایج  که 
یک  انجام  فرصت  تاکنون  شاید  گفت:  است«، 

نیامده  پیش  خصوص  این  در  مستقل  پژوهش 
ایجاد  را  فرصت  و  فضا  این  باید  اما  باشد،   ÷
به  ما  و  گیرد  انجام  پژوهش ها  این  که  کنیم 
بدون  و  ذهن  خالی   باید  شهری  مدیریت  عنوان 

بگیریم. تصمیم  و  برویم  آن  سراغ  به  پیش داوری 
شهر  شورای  در  که  هنگامی  افزود:  وی 
که  هزینه ای  تومان  میلیاردها  برای  می خواهیم 
تصمیم گیری  است،  شده  جنوبی  کمربند  برای 
که  باشم  داشته  توجه  نکته  این  به  باید  کنیم 
هزار   3۰  -2۰ نتیجه  تومان  میلیاردها  این 
مردم  تک تک  از  که  است  نوسازی  عوارض  تومان 
تصمیم  اگر  دیگر  سوی  از  است.  شده  جمع آوری 
بگیریم  شهر  زیست  محیط  قبال  در  اشتباهی 
خود  امروز  تصمیم  برای  باید  آینده  سال   5۰ در 

داشت؟  خواهیم  پاسخی  چه  و  باشیم  پاسخ گو 
خصوص  در  »باید  این که  بر  کید  تأ با  مهدی نیا 
عنوان  دهیم«،  انجام  مسئله  حل  جنوبی  کمربند 
دو  هر  از  هیچ کدام  امروز  تا  شرایط  این  با  کرد: 

نتایج  که  نداده اند  ارائه  مستقلی  مطالعات  طرف 
به  باید  ما  و  باشد  اثرگذار  تصمیم گیری  بر  آن 
انجام  را  تصمیم گیری  این  شهری  مدیریت  عنوان 
به  زمان  کوتاه ترین  در  بتوانیم  هنگام  آن  و  دهیم 

برسیم. نتیجه 
دغدغه مندم هم  من       

من  که  است  آن  واقععیت  البته  داد:  ادامه  وی 
عنوان یک عضو  به  نه  عنوان یک متخصص،  به  هم 
و  هستم  دغدغه مند  خصوص  این  در  شهر  شورای 
بیش تری  حساسیت  با  باید  حتمًا  که  می کنم  فکر 

بپردازیم. ع  موضو این  به 
شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
موضع  آخرین  خصوص  در  مشهد  شهر  اسالمی 
تصریح  پروژه،  این  خصوص  در  شهری  مدیریت 
طرف  از  باید  باشد،  مشخصی  موضع  اگر  کرد: 
شود،  بیان  شهرداری  و  شهر  شورای  سخنگوی 
جنوبی  کمربند  ع  موضو که  است  آن  واقعیت  اما 
و مداخله  رفته است  فراتر  از سطح مدیریت شهری 

است. استانداری  و  دادگستری 
تصویب  به  ع  موضو »این  این که  بیان  با  وی 
است«،  رسیده  کشور  اداری  مراجع  باالترین 
ملزم  ما  قانونی  لحاظ  به  یعنی  این  شد:  یادآور 
اما  هستیم،  مشهد  جنوبی  کمربند  اجرای  به 
حل  البته  نگرفته ایم.  نظر  در  را  قانون  صرف  ما 

چراکه  نیست،  شهری  مدیریت  با  تنها  مسئله  این 
و  هستیم  جایگاه  این  در  مشخص ی  زمان  ما 
کار  روی  ما  که  زمانی  از  و  هستیم  میراث دار 

است. نیفتاده  پروژه  این  در  اتفاقی  آمده ایم 
    مدیریت شهری در کمربند جنوبی ذینفع نیست
داشت  توجه  باید  کرد:هم چنین  بیان  مهدی نیا 
نیست  پروژه ذی نفع  این  در  در  که مدیریت شهری 
اراضی  جنوبی  کمربند  محور  اراضی  درصد   95 و 
و  نظامی  نیروهای  اختیار  در  یا  که  است  دولتی 
است  شهرسازی  و  راه  به  مربوط  یا  بوده  انتظامی 
داشته  وجود  پروژه  این  اجرای  از  انتفاعی  اگر  و 

می برند. سود  آن  از  دولتی  مجموعه های  باشد 
باشد  قرار  اگر  اساس  این  بر  کرد:  اضافه  وی 
ذی نفعان  تمام  باید  شود،  گرفته  مشخصی  تصمیم 
سو  این  از  باشند.  دخیل  تصمیم گیری  در  ع  موضو
به  استاندار،  با  خصوص  این  در  شهری  مدیریت 
نامه نگاری  استان،  در  دولت  عالی  نماینده  عنوان 

است.  کرده 
شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
مجموعه  حال  هر  به  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی 
و  شود  فصل  و  حل  جا  یک  در  باید  مسائل  این 
کشورها  سایر  تجربه  از  می توان  خصوص  این  در 
است   آمده  وجود  به  آن  در  منازعاتی  چنین  که 

کرد. استفاده 

خبر
عضو شورای شهر مشهدمطرح کرد: 

شهرک  اتصال  هزینه  تومان؛  میلیارد   60
شیرین به مصلی 

شهر  شورای   4 شماره  نظارتی  کمیته  رئیس 
مشهدمقدس گفت: برآوردهای اولیه ساخت این روگذر 
اخیر  نوسانات  به  توجه  با  که  بوده  تومان  میلیارد   3۰
و  دارد  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد  حدود 6۰  پروژه  این 
و  کنیم  اجرایی  را  پل  این  بتوانیم  امسال  امیدواریم 

شهروندان از تردد آسانتری برخوردار شوند.
نشست  در  نوروزی  احمد  امروز  صبح  گزارش  به   
صمیمی اعضای کمیته نظارتی منطقه 6 به ساکنان 
محالت مصطفی خمینی، عمار یاسر و شهرک شیرین 
پس از شنیدن مسائل و مشکالت شهروندان، در پاسخ 
بخشی  اظهارکرد:  خانگی،  های  فاضالب  مشکل  به 
مردم  خود  به  خانگی  فاضالب  شدن  رها  موضوع  از 
برمیگردد؛ شهروندان باید نسبت به شهر تعلق خاطر 
داشته باشند و در غیر اینصورت هر اندازه که مسئولین 

تالش کنند، اتفاق مثبتی شاهد نخواهیم بود.
نوروزی در پاسخ به درخواست شهروندان مبنی بر 
شکلگیری شورای اجتماعی محله در شهرک شیرین، 
مستلزم  محالت  اجتماعی  شوراهای  تشکیل  گفت: 
با  را  بحث  این  و  است  خود  خاص  های  دستورالعمل 

بخش های مربوطه مطرح خواهیم کرد.
و  ساکنان  میان  انسجام  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
معتمدین محالت، میتوان دستاوردهای خوبی کسب 
از  باید  را  خود  مطالبه گری  فضای  شهروندان  کرد؛ 
فضای شهرداری به سایر دستگاه ها نیز تعمیم دهند و 
مدیریت شهری نیز از این فضا استقبال می کند.نوروزی 
در ادامه صحبت های خود به ایجاد پل روگذر به منظور 
تسهیل دسترسی شهرک شیرین به بلوار مصلی اشاره 
کرد و گفت: با پیگیری های کمیته نظارتی بخشی از 
این موضوع رفع شده و امیدواریم مسائل دیگر مرتبط 
شورای   4 شماره  نظارتی  کمیته  شود.رئیس  رفع  نیز 
شهر مشهد گفت: برآوردهای اولیه ساخت این روگذر 
3۰ میلیارد تومان بوده که با توجه به نوسانات اخیر این 
پروژه حدود 6۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ اجرای 
پروژه نیازمند مناسب شدن درآمدهای شهرداری است.

را  پل  این  بتوانیم  امسال  امیدواریم  افزود:  نوروزی 
برخوردار  آسانتری  تردد  از  شهروندان  و  کنیم  اجرایی 

شوند.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر مشهد: مطرح کرد: 

تعیین سرنوشت کمربند جنوبی بر اساس پژوهشی مستقل  
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کند؛  می  تجربه  را  متفاوتی  روزهای  خراسان  فوتبال 
فوتبال  برتر  لیگ  در  آن  نماینده  تنها  پدیده شهر خودرو 
اصولی  و  دارد  را  آسیایی  سهمیه  کسب  شانس  کشور 
عضو شورای شهر به تازگی به عنوان رئیس هیات فوتبال 
انتخاب شده است و جامعه فوتبالی استان هم امیدوار به 
آینده ای روشن با رئیس جدید هستند. در همین راستا 
ابومسلم  اسبق  سرمربی  زر«  برگی  »هادی  با  گفتگویی 
آخرین  پیرامون  پدیده  باشگاه  سابق  مدیرعامل  و  پیام  و 

وضعیت فوتبال استان داشتیم که در ادامه می خوانید.
فوتبال خراسان شرایط خوبی ندارد     

هادی برگی زر در مورد وضعیت فوتبال خراسان گفت: 
متاسفانه فوتبال خراسان در چند سال گذشته روند نزولی 
پدیده  ما  فوتبال  ویترین  اکنون  حال   عین  در  و  داشته 
مابقی  بخواهیم  و  بگذاریم  کنار  را  پدیده  اگر  اما  است 
فوتبال استان را مورد بررسی قرار بدهیم متاسفانه شرایط 
یا کسانی که  از پیشکسوتان  با هر کدام  ندارد.  را  خوبی 
روی  فوتبال  این  بار  همیشه  و  هستند  فوتبال  دلسوخته 
و  گله مندند  همه  کرده ام  صحبت  است  بوده  دوششان 

همه نگران این وضعیت می باشد.
لیگ  در  که  پدیده  از  غیر  متاسفانه  کرد:  اظهار  وی 
برتر است در سایر لیگ های دسته اول، دوم و سوم تعداد 

تیم هایی که داریم نسبت به سایر استان ها خیلی کمتر 
عنوان  به  همیشه  شهرستان ها  که  شرایطی  در  و  است 
قطبی از فوتبال خراسان و کانونی برای پرورش استعداد 
فوتبالیست ها بودند اما آن ها هم متاسفانه اکنون شرایط 

خوبی را ندارند.
در  هم  شود  می  برگزار  که  مسابقاتی  افزود:  زر  برگی 
سطح مشهد و هم در سطح فوتبال استان از نظم و قاعده 
فرهنگی  مشکالت  و  نیست  باشد  برخوردار  باید  که  ای 

زیادی دارد و این زیبنده فوتبال خراسان نیست.
عنوان  استان  فوتبال  استعدادیابی  خصوص  در  وی 
کرد: متاسفانه فوتبال ما از بازیکن تهی می باشد و این 
هم به این جهت است که ما در بخش پایه درست کار نمی 
کنیم. متاسفانه افرادی فوتبال خراسان یا مشهد را اداره 
می کردند که اوالً تخصص این کار را نداشتند و بعد از آن 
به چشم یک بنگاه اقتصادی به این فوتبال نگاه می کنند.

فوتبال ما ستاره ای ندارد!     
کرد:  خاطرنشان  پدیده  باشگاه  سابق  مدیرعامل 
که  است  هایی  ستاره  تک  به  ما  دلخوشی  تنها  اکنون 
آن ها هم از دوره ما بوده اند و کم کم دوره فوتبال آن ها 
با  فوتبال  سطح  در  را  ما  امر  این  است.  اتمام  حال  در 
شرایط  اکنون  و  است  نموده  مواجه  عقب ماندگی 
بسیاری از استان ها بسیار بهتر از شرایط فوتبال استان 

خراسان است.
وی بیان کرد: تنها چراغ روشن فوتبال خراسان پدیده 
خداقوت  محمدی  گل  آقای  به  باید  آن  برای  که  است 

گفت، زیرا با تمام مشکالتی که در نیم فصل اول داشت 
از جمله مشکالت اقتصادی توانست تیم  را دور هم جمع 
چراغ  این  اگر  کند؛  کسب  را  خوبی  خیلی  نتایج  و  کند 
خاموش شود یعنی فوتبال خراسان بزرگ حتی پایین تر 

از کرمان، یزد و هرمزگان خواهد بود.
برگی زر در مورد شرایط پدیده ادامه داد: برای آسیایی 
شدن تنها داشتن یک تیم خوب مالک نیست. از شرایط 
کنار  در  اما  ندارم  زیادی  اطالعات  تیم  این  اقتصادی 
مواردی مثل مسائل فنی و استقبال تماشاچی که بسیار 

مالی  منابع  جدید  مالکان  باید  است  خوب  تیم  این  در 
مشخصی برای تیم تعریف کنند تا بتوانند در کنار دو آیتم 

فنی و تماشاچی نتیجه خوبی بگیرند.
ابومسلم و پیام باید دوباره احیا شوند     

ابومسلم  چون  هایی  تیم  شدن  محو  به  اشاره  با  وی 
و  بودند  ریشه داری  تیم های  تیم ها  این  نیز گفت:  پیام  و 
مردم آن ها را دوست داشتند و سکوی پرشی برای جوانان 
با  و  احیا شوند  دوباره  باید  تیم ها  این  نظرم  به  که  بودند 

نگاه جدیدی به عرصه فوتبال بازگردند.

خداداد از رفتن به ستاره ساز پشیمان است     
حضور  با  که  ساز  ستاره  برنامه  خصوص  در  زر  برگی 
پخش  سیما  سوم  شبکه  از  روزها  این  عزیزی  خداداد 
به  رفتن  از  عزیزی  نظرم  به  داشت:  اظهار  هم  شود  می 
زمان چنین  بنده خودم هیچ  پشیمان است!  برنامه  این 
سالمی  فرد  خداداد  کرد.  نخواهم  قبول  را  پیشنهادی 
می باشد.  باهوش  بسیار  هم  استعداد  کشف  در  و  است 
تعریفی که از این برنامه برای خداداد عزیزی ارائه شد با 
چیزی که اکنون در حال اجراست بسیار متفاوت است اما 
او دیگر نمی تواند ابراز پشیمانی خود را اعالم کند چون 

این برنامه در حال اجرا و پخش است. 
خدمت زیادی به پدیده کردم     

نیز  پدیده  باشگاه  در  زمان مدیریتش  به  اشاره  با  وی 
جدید  مدیری  مجموعه  یک  در  که  زمانی  کرد:  تصریح 
به خطر می افتد  منافعشان  که  کار می شود کسانی  وارد 
سنگ اندازی می کنند .کسانی که در زمان مدیریت بنده 
به  بسیاری  خدمت  که  دیدند  بودند  من  اقدامات  شاهد 
که  دلیل  این  به  من  اما  نشد  دیده  شاید  کردم  تیم  این 
تمجیدی  و  تعریف  خود  از  کردم  می  وظیفه  احساس 

نکردم.
برخی لیاقت مدیریت من را ندارند!     

برگی زر در پاسخ به این سوال که اگر دوباره پیشنهاد 
مدیریت باشگاه پدیده به وی شود، می پذیرد نیز گفت: 
دیگر تمایلی به مدیریت این باشگاه ندارم و دلیلش این 
هستند  پدیده  باشگاه  در  که  افرادی  برخی  که  است 

لیاقت ندارند که من مدیرشان بشوم!
مظلومی بهترین جایگزین برای مهاجری بود     

مقطع  آن  در  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
مظلومی را جایگزین مهاجری سرمربی پدیده کردید، نیز 

بیان کرد: مظلومی شخصیت 
 خوبی داشت و مربی بسیار خوبی بود و از همه مهمتر 
شناخت کافی از فوتبال خراسان داشت و به نظرم بهترین 

گزینه برای جایگزینی مهاجری بود.
همه چیز فوتبال زدوبند شده است     

پایان در مورد کسانی که اجازه ندادند هادی  وی در 
برگی زر با قدرت به کار خود در پدیده ادامه دهد، گفت: 
دنیا با همه بزرگی اش بسیار کوچک است. یکی از دالیلی 
که امروز بنده را کمتر در فوتبال می بینید این است که 
را  گذشته  صداقت  و  پاکی  آن  فوتبال  می کنم  احساس 

ندارد و بیشتر همه چیز پول و زد و بند شده است.
تا دالالن باشند من در فوتبال نیستم     

سرمربی اسبق ابومسلم و پیام تاکید کرد: اعتقاد دارم 
فوتبال ما را نه مدیران فوتبالی و مدیران باشگاه ها اداره 
می کنند، نه فدراسیون و  هیات های فوتبال و نه اداره کل 
ورزش و جوانان و مراجع ورزشی، بلکه فوتبال ما را دالالن 
اداره می کنند؛ وقتی دالالن فوتبال را اداره کنند جای 

امثال بنده در فوتبال نیست.
اما  داد  پول  و  اعتبار  من  به  فوتبال  کرد:  اضافه  وی 
را برای  ام می باشند و خدا  بزرگترین ثروت من خانواده 

داشتن آن ها شکر می کنم.

»پدیده« های واقعی لیگ
در میان 5 تیم صدر جدول لیگ برتر فوتبال کشور که تا 
همین سه، چهار روز پیش همگی شانس و امکان کسب 
قهرمانی را داشتند و اینک فقط پرسپولیس و سپاهان را در 
چنین جایگاهی می بینند، »پدیده« بدون شک کاری بزرگتر 
از سایرین انجام داده است. این تیم که به رغم وابستگی اش به 
یک مجموعه عملیات صنعتی در طول فصل به بحران مالی 
خورده و سپس تغییر مالکیت داده )و هنوز هم به لحاظ مالی 
می لنگد( با ساز و کارهایی به لیگ هجدهم قدم گذاشت که 
به نظر می رسید باالترین دستاوردش مقام های پنجم و ششم 
باشد. امروز هم پدیده با ایستادن در رده چهارم جدول ظاهرا 
کاری بزرگتر از سقف پیش بینی ها انجام نداده اما حوادثی 
که طی فصل از سر گذرانده و نتایجی که مقابل تعدادی از 
مدعیان لیگ گرفته بسیار برتر از چیزی است که می شد برای 

این تیم تصور کرد.
بحرانی واقعی     

سایر  و  دستمزدها  پرداخت  در  تاخیر  و  نا امیدی ها 

اواسط فصل  در  پدیده ای ها  مسائل مدیریتی سبب شد 
با بحرانی واقعی روبه رو شوند و کار به اعتصاب بازیکنان 
وقتی  و  شد  کشیده  هم  تمرینات  روزه  چند  تعطیلی  و 
بنیاد  به  بازیکنان و مربیان فهمیدند حتی تعلق داشتن 
پرپولی مثل »پدیده« نیز چاره کارشان نیست، لغزش هایی 
در برنامه ها، نمایش ها و مسابقات این تیم رؤیت شد که 
که  گل محمدی  یحیی  حال  این  با  بود.  فهم  قابل  طبعا 
صورت خود و شاگردانش را با سیلی سرخ نگه می داشت، 
به آرامی پذیرفت که کار در پدیده در شرایط فعلی با شکل 
و روالی بهتر از این امکان پذیر نیست و بهتر است خودش 
را با شرایط موجود وفق بدهد و ابتدا نتایج الزم را بگیرد 
را در  بیشتری  پایان فصل سهم خواهی های  و سپس در 

دستور کارش قرار بدهد.
برابر با بهترین های فصل     

او البته امکان دارد سرمربی تیم ملی امید شود و یا با 
عنان  رسیده اش  اثبات  به  مجددا  کاری  اعتبار  به  توجه 

هدایت باشگاه پرثبات تری را در دست گیرد اما تحت هر 
شرایطی کار او و تبعات آن و چیزی که پدیده در لیگ رو 

به پایان انجام داد، در حافظه این مسابقات برای همیشه 
ستایش  قابل  جهت  آن  از  پدیده ای ها  کار  می ماند. 

به لحاظ  که  هنگامی  و  شرایط  سخت ترین  در  که  است 
با  تشکیالتی و حمایتی دست تنها ماندند، هرگز فوتبال 
حساب و کتاب خود را رها نکردند و همانقدر قوی، مصمم 
و منسجم ظاهر شدند که در طول فصل نشان داده بودند. 
مشهدی  تیم  برای  رسیده  ثبت  به  شکست  شش  شاید 
باالترین میزان باخت برای 4 تیم صدر جدول باشد اما تیم 
خراسانی همانقدر برد داشته که پرسپولیس صدرنشین 
دیرپا و شانس دار اول قهرمانی کسب کرده است )هر یک 
15 برد( و خط دفاعی اش نیز با کمترین اختالل نسبت 
به استقالل و پرسپولیس از بهترین های فصل بوده است.

قیاس نام ها     
یکدیگر  با  تیم ها  این  نفرات  ــاف  اوص و  نام  قیاس 
و  میزان دستاوردهای سرخابی ها  تا چه  نشان می دهد 
تصور  حد  از  پایین تر  تراکتورسازی  و  سپاهان  همچنین 
است.  بوده  امکاناتش  از  فراتر  چقدر  »پدیده«  نتایج  و 
پدیده نه تنها در مشهد از استقالل و برخی مدعیان دیگر 

یک مغلوب ساخت بلکه در سفرهایش نیز تیمی بابرنامه 
نشان داد و کمتر مسابقه ای را به آسانی واگذار کرد و اگر 
فرصت شناسی بیشتری در کارش بود و چنانچه برخی 
پدیده  می شد،  صادر  باید  که  بود  چیزی  داوری  آرای 
هفته آخر لیگ را نه فقط با امید کسب سهمیه آسیایی، 

بلکه با نگاهی به سکوی اولی آغاز می کرد.
ارجمند و شایسته     

برای  پدیده ای ها  صالحیت  به معنای  لزوما  ها  این 
و  فنی  صالحیت  و  نیست  امسال  لیگ  در  قهرمانی 
بیشتر است  آنها  از  مهم  این  برای  پرسپولیس  تاکتیکی 
می چربد،  آنها  بر  زمینه  این  در  نیز  سپاهان  حتی  و 
جایگاهی  به  را  پدیده  اندازه های  در  تیمی  وقتی  اما 
شده،  رویــت  امسال  مسابقه های  در  که  می رسانید 
واقعا  آنها  نیست.  قهرمانی  از  کوچک تر  و  کمتر  کارتان 
بوده اند  لیگ هجدهم  ارجمند  و  »پدیده« های شایسته 

و کارشان وصف ناپذیر است.

خداداد از حضور در ستاره ساز پشیمان است

برگی زر: برخی لیاقت مدیریت من در باشگاه پدیده را ندارند

پدیده  فوتبال  تیم  سرمربی 
اعتقاد دارد که پرسپولیس در هفته 

پایانی لیگ کار دشواری در جم دارد.
یحیی گل محمدی، در خصوص وضعیت پدیده گفت: با توجه 
به بضاعتی که داشتیم و همچنین مشکالتی که در این فصل با 
آن ها دست و پنجه نرم کردیم، تا االن نتایج خوبی گرفته ایم. 
بازیکنان پدیده قهرمان های واقعی لیگ هستند و خیلی ها نیز با 
حرف های من موافق هستند. لیاقت این را داشتیم که قهرمان 
شویم ولی در مجموع نتایج بسیار خوبی گرفتیم.وی در خصوص 
شانس تیمش برای گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا عنوان کرد: 
زحمات زیادی کشیدیم تا به اینجا برسیم و حاال باید گام آخر را 
هم با موفقیت برداریم تا سهمیه آسیا را بگیریم. ماشین سازی در 
این بازی خودش را به آب و آتش خواهد زد تا از ما امتیاز بگیرد 
چون تراکتورسازی هم در هفته آخر این شانس را دارد که صاحب 

سهمیه لیگ قهرمانان شود. با این حال تنها هدف ما ارائه یک 
بازی تهاجمی و رسیدن به پیروزی در تبریز است و امیدوارم در 
هفته آخر سهمیه را بگیریم.گل محمدی در پاسخ به این پرسش 
که کدام تیم قهرمان لیگ برتر خواهد شد، خاطرنشان کرد: 
پرسپولیس و سپاهان اندازه خودشان شانس دارند ولی شانس 
پرسپولیس بیشتر است. مساوی گرفتن برابر پارس جنوبی آنقدرها 
هم سخت نیست اما با این حال پرسپولیس مقابل پارس جنوبی 
کار سختی خواهد داشت چون شرایط این بازی ممکن است به 
بازیکنان استرس بدهد، در ضمن بدن های بازیکنان هم در این 
هفته ها تحلیل رفته است.سرمربی پدیده در پاسخ به این سوال که 
آیا برای فصل آینده با مدیران این باشگاه به تواق رسیده است یا 
خیر، اظهار داشت: جلساتی داشتیم و من برنامه ها و ایده هایم را 
به باشگاه دادم. هنوز توافق قطعی حاصل نشده و منتظر پاسخ 

مدیران باشگاه هستم.

رئیس هیئت دوچرخه سواری 
خراسان رضوی گفت: تیم جوانان 
در  رضوی  خراسان  از  نیشابور  هیئت 
نخستین مرحله لیگ جوانان کشور 'جام رمضان' به مقام 

نخست دست یافت.
مهدی روزبهان اظهار کرد: نخستین مرحله لیگ جوانان 
کشور 21 اردیبهشت ماه به مدت سه شب در پیست مجموعه 
ورزشی آزادی تهران با قهرمانی تیم هیئت نیشابور از خراسان 
رضوی پایان یافت.وی بیان کرد: سهیل عشقی، ابوالفضل 
امین الرعایا، داود محمدآبادی، عماد محمدی، امیرحسین 
محمدی و سید علیرضا قدمگاهی با مربیگری کاظم زرگرانی 
نیشابور  هیئت  تیم  اعضای  خدیوزاده  محمد  سرپرستی  و 

هستند که در لیگ دوچرخه سواری جوانان شرکت کردند.
روزبهان ادامه داد: تیم جوانان هیئت نیشابور در رشته 

های چهار کیلومتر تعقیبی و تیم اسپرینت در بین 15 تیم 
به مقام نخست رسید. همچنین از این تیم عماد محمدی در 
رشته اومنیوم مدال طال و در رشته اسکرچ مدال برنز را از آن 

خود کرد.
گفت:  رضوی  خراسان  سواری  دوچرخه  هیئت  رئیس 
لیگ دوچرخه سواری جوانان کشور،  نخستین مرحله  در 
خراسان رضوی با تیم های هیئت نیشابور و هیئت مشهد در 
مسابقات شرکت کرد. از تیم هیئت مشهد نیز سینا غالمی 

مدال برنز رشته کایرین مسابقات را بدست آورد.
لیگ  های  رقابت  شب  درآخرین  کرد:  اضافه  روزبهان 
جوانان کشور نیز امیر حسین محمدی از تیم هیئت نیشابور 
همچنین  شد،  انفرادی  متر   3۰۰۰ رشته  قهرمان  نایب 
سینا غالمی توانست به مقام نایب قهرمانی رشته 2۰۰ متر 

اسپرینت دست پیدا کند.

ملی  کمیته  اجرایی  دبیر 
تجمع  خصوص  در  پاراالمپیک 
وزارت  مقابل  ورزشکاران  از  تعدادی 
ورزش و جوانان گفت: به هیچ عنوان به صورت رسمی 

اعالم نشده است که پاداش ها پرداخت نمی شود.
هادی رضایی افزود: اصال هیچ صحبتی درباره عدم 
پرداخت پاداش ها صورت نگرفته و این موضوع در حوزه 

اختیارات وزارت ورزش و جوانان است.
به  کرد:  اظهار  پاراالمپیک  ملی  کمیته  اجرایی  دبیر 
نظرم ورزشکاران تصمیم عجوالنه ای گرفتند و بدون اینکه 
به صورت رسمی اعالم شود پاداش ها پرداخت نمی شود 

اقدام به تجمع کردند.
انتظار  به اوضاع فعلی کشور  با توجه  وی ادامه داد: 
و  باشند  داشته  بیشتری  صبوری  ورزشکاران  داریم، 

معاون  فرامرزیان  ژاله  نکنند،  تصمیم گیری  عجوالنه 
توسعه مدیریت و منابع وزیر ورزش و جوانان در صحبتی 
پاداش  زودی  به  کرد،  اعالم  داشت،  پیش  روز  چند  که 

ورزشکاران پرداخت می شود.
رضایی تصریح کرد: از ورزشکاران می خواهم فقط به 
اخبار رسمی گوش کنند و بدون اطمینان اقدامی انجام 

ندهند.
روز دوشنبه  اعتراضی  تجمع  پایان  در  است؛  گفتنی 
جوانان  و  ورزش  وزیر  سلطانی فر  شد  قرار  ورزشکاران، 
چهارشنبه با نمایندگان ورزشکاران مالقات داشته باشد.

ورزشکاران تصمیم عجوالنه ای گرفتندقهرمانی ركاب زنان خراسان رضوی در لیگ جوانان كشورمنتظر پاسخ مدیران پدیده هستم

هفته بیست و نهم لیگ برتر می توانست قهرمان 
لیگ برتر را مشخص کند اما نه تنها این امر محقق 
نشد، بلکه اشتباهات داوری باعث شد نه تیمی مثل 
پرسپولیس قهرمانی اش مسجل شود و نه تیمی مثل 
استقالل در کورس قهرمانی باقی بماند؛ اشتباهاتی 
تأثیرگذار که صدای تیم های باالی جدولی را درآورد 
می دانند؛  شده  تضییع  را  تیم شان  حق  هرکدام  و 
سالم  گل  تا  سپاهان  ضرر  به  اشتباه  پنالتی  از 
استقالل که به غلط مردود اعالم شد. اما سوای این 
اشتباهات دلیل اینکه مدعیان لیگ نتوانستند خود 
را به پرسپولیسی که 4 هفته است رنگ برد را به خود 

ندیده برسانند، چیست؟
 4 تنها  پایانی  هفته   4 امتیاز   12 از  پرسپولیس 
چنین  برانکو  تیم  از  کمتر  که  کرده  کسب  امتیاز 
عملکرد ضعیفی را سراغ داشته ایم. پرسپولیس در 
نیم فصل دوم عملکرد چندان موفقی نداشته و بارها 
صدرنشینی را به سپاهان و استقالل تعارف  زده اما 
این دو تیم هم مثل یک قهرمان عمل نکرده اند و هر 
بار هدیه پرسپولیس را باز نکرده پس  فرستاده اند. 
تراکتوری  از  و  شد  ظاهر  پرنوسان  که  سپاهانی  از 
که خودش و مدیرش تیشه به ریشه تیم شان زدند تا 
جایی که 5 هفته است نمی تواند پیروز شود بگذریم، 
به استقاللی می رسیم که یک فصل عجیب را سپری 
کرد.بارها درباره استقالل نوشتیم که اسیر اشتباهات 
و  گاه  با خودزنی های  واقع  در  و  باشگاه شد  درون 
و هوادارانش صدمه زد؛ صدمه ای  به خود  بی گاه، 
به اندازه از دست دادن همه جام های این فصل! به 
هرحال اگر کمی واقع بینانه به این فصل استقالل 
نگاهی بیندازیم، این تیم بارها فرصت این را داشت 

که خودش را به صدر جدول برساند اما هر دفعه یک 
تصمیم غلط، یک اشتباه در ارنج و یک حاشیه منجر 
به از دست رفتن امتیازات الزم  و حیاتی شد. درست 
است که استقالل با اشتباه نابخشودنی داور در بازی 
با صنعت نفت 2 امتیاز حساس را از دست داد و حق 
این باشگاه است تا از کمیته داوران گله و  شکایت 
آیا استقالل در صورت برد در این  داشته باشد اما 

دیدار قهرمان می شد؟
چرا آبی های پایتخت باید کارشان به فرداها و اما و 
اگر بیفتد که سهم شان از لیگ امسال در نهایت یک 
سهمیه آسیایی احتمالی باشد که سر آن  هم چند تیم 
با هم دعوا دارند؟ در داربی ۸9 پایتخت چه اتفاقی 
افتاد؟ یک تصمیم اشتباه در انتخاب پنالتی زن و از 
دست رفتن موقعیت صد درصدی گل؛ مسببش چه 
کسی بود؟ یا بازی با سایپا که استقالل در صورت برد 
باز هم می توانست بعد از باخت در داربی شانسش را 
برای قهرمانی امتحان کند اما توان گلزنی و باز کردن 
دروازه تیم دایی را نداشت و این در حالی بود که هم 
پرسپولیس و هم سپاهان- دو تیم مدعی- با تعداد 
گل باال دروازه  سایپا را باز کردند. مقصر تساوی برابر 
سایپا و زیاد شدن اختالف با صدر جدول کیست؟ 
بازی با پدیده را چطور، یادتان است؟ ترکیب تیم در 
آخرین لحظات پیش از بازی تغییر کرد و بازیکنان در 
پست های غیرتخصصی به بازی گرفته شدند و همان 
بازی بد هم منجر به تغییر سرمربی شد. مقصر باخت 

در مشهد چه کسی است؟
غیر از اینها، استقالل یک مربی بزرگ که بتواند 
خودش را در مواقع حساس کنترل کند و همسو با 
ندارد. فرهاد مجیدی  افراطی اش نشود،  هواداران 

در سومین تجربه سرمربی گری اش از کنار زمین در 
نخستین اشتباه تأثیرگذار داور مسابقه اخراج شد و  
ماجرا تنها به اینجا ختم نشد . فرهاد دست بردار نبود 
اعتراض های شدید در کنفرانس خبری،  از  و پس 
در فضای مجازی هم چنان پیازداغش را زیاد کرد 
تغییر  و  پاک کردن پست خود  به  که حتی مجبور  
دادن مواضعش شد. این در حالی است که مجیدی 
باشگاه  اعتراض  نامه  آرامش  در کمال  می توانست 
را به دست کمیته داوران برساند، چرا که با شلوغ 
هواداران  دل  باب  آنکه  برای  مجازی  فضای  کردن 
باشد، 2 امتیاز از دست رفته استقالل را به حسابش 
فرهادهایی  و  فرهاد  از  حال  هر  نمی کنند.به  واریز 
که خیلی زود به جرگه مربیان می پیوندند و هدایت 
تیم های بزرگی مثل استقالل را به عهده می گیرند، 
انتظار می رود رفتار حرفه ای تری از خود نشان دهند. 
انتظار می رود حاال که این دست مربیان در خود این 
بزرگی  تیم های  سرمربی  می توانند  که  دیده اند  را 
باشند، زود از کوره درنروند و حرف هایی را که یک 

ساعت هم تاریخ انقضا ندارد نزنند .
نفت  صنعت  مقابل  برد  با  می توانست  استقالل 
آبادان حداقل به عنوان یکی از شانس های قهرمانی، 
هوادارانش را در هفته  پایانی دلخوش نگه دارد و ادعا 
کند تیمش این فصل تا آخرین لحظه برای قهرمانی 
بگیریم  نظر  در  را  نکته  این  است  بهتر  اما  جنگید 
که استقالل قهرمانی را هفته ها پیش، اول مقابل 
پرسپولیس، دوم برابر سایپا و سوم در مصاف با پدیده 
داوری  اشتباهات  نه  که  دیدارهایی  داد؛  دست  از 
در آن نقشی داشت و نه دست و پای آبی ها را بسته 

بودند که نتوانند پیروز میدان شوند.

کامل  دلیل  به  او  گوید  می  ترکی«  »محسن 
استان  فوتبال  هیئت  نامزدی  از  مدارکش  نبودن 
خراسان کنار گذاشته شده و افرادی انتخاب شده 

اند که مشکالت او را دارند.
انتخابات هیئت فوتبال استان خراسان رضوی 
کشیده  هم  دوم  دور  به  و  داشت  زیادی  حواشی 
با خانم  نهایت در رقابت  شد. احسان اصولی در 
رمارم موفق شد با کسب 25 رای به عنوان رئیس 
هیئت فوتبال خراسان برای 4 سال انتخاب شود 
ترکی داور بین المللی فوتبال یکی از چهره های 
هیات  انتخابات  در  حضور  برای  که  بود  برجسته 
فوتبال پیشقدم شد ولی به دلیل اینکه مدارکش 
برای احراز این مقام کافی نبود، نتوانست به جمع 

نامزدها اضافه شود.
به  اصولی  انتخاب  مــورد  در  ترکی  محسن  با 
خراسان  استان  فوتبال  هیئت  رئیس  عنوان 
رضوی صحبت کردیم. او که این روزها به تدریس 
انتخاباتی  مورد  در  است،  مشغول  دانشگاه  در 
که  انتخاباتی  در  متاسفانه  گفت:  شد،  برگزار  که 
برگزار شد، چهره های ورزشی کنار ماندند و این 
توانم  می  جرات  به  من  بود.  فدراسیون  خواست 
انتخاب شده هم مشکل مدارک  بگویم فردی که 
نشین  فدراسیون  از  خیلی  مثل  دارد؛  مدیریتی 
ها. به محسن ترکی ایراد گرفته بودند که مشکل 
با  ولی  نیست،  کامل  مدارکش  و  دارد  مدیریتی 
را  مدارک  اند،  داده  انجام  که  کثیفی  های  بازی 

تکمیل کردند و رای آوردند.
پرسیدیم  دالیلی  مــورد  در  ترکی  از  ادامــه  در 
نداشته  جایی  نامزدها  میان  در  او  شد  سبب  که 
باشد. او اظهار کرد: می گویند باید 5 سال سابقه 

مدیریت داشته باشید. من 5 سال سابقه آموزش و 
پرورش را برایشان فرستادم ولی قبول نکردند. من 
30 سال است در فوتبال هستم اگر نبودم شاید 
آقای  چطور  ماندم  فقط  بودم.  مدیر  جاها  خیلی 
دارند،  مــدارک  مشکل  مطمئنم  من  که  اصولی 
تایید می شوند ولی یک فرد فوتبالی را تایید نمی 

کنند.
محسن ترکی در پاسخ به این سوال که اعضای 
عضو  دو  خراسان  فوتبال  هیئت  ریاست  اصلی 
شواری شهر بوده اند و غیر ورزشی توضیح داد: 
ها  ورزشی  به خود  نظرم یک دهن کجی  به  این 
دیگر  نامزد  البته  نیست.  خوبی  اتفاق  که  است، 
با  جلسه  چندین  رمــارم(  )خانم  فوتبال  هیئت 
دیگر  کاندیدهای  با  و  کردند  برگزار  ها  ورزشی 
گفتند  و  گذاشتند  ائتالف  برای  جلسه  چندین 

خارج  مدیریت  بگذارید  نیستم  ــی  ورزش اگــر 
را  فوتبالی  کارهای  و  دهم  انجام  را  فوتبال  از 
با  هم  جلسه  چندین  دهم.  می  ها  فوتبالی  به 
به  گردد  برمی  بحثم  من  داشت.  پیشکسوتان 
خواهد  می  فوتبال  فدراسیون  اگر  که  اول  بحث 
همه را به یک چشم نگاه کند، نمی گوییم به ما 
گونه  عدالت  نگاه  اگر  ولی  بدهد  بیشتر  امتیاز 
نباید  نامزدها  این  از  کدام  هیچ  داشت،  وجود 
تایید  چطور  اینکه  شدند.  می  صالحیت  تایید 
این  و  پرسید  طالقانی  آقای  از  باید  را  شوند  می 
فدراسیون  که  کند  می  ایجاد  من  برای  را  شائبه 
انتخاب  که  هایی  همین  خواسته  می  خودش 
شدند، انتخاب بشوند. به هر حال اما این اتفاق 
افتاده و امیدوارم افرادی که انتخاب شده اند به 

فوتبال کمک کنند.

کشید؟ لیگ  آخر  هفته  به  قهرمانی  تکلیف  کثیفچرا  بازی های  با  فوتبال  هیات  انتخابات  در 
آوردند رای  خبرخبر  گفت و گومیدان
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 روانچی: گفتگو بر پایه زور و تهدید را نمی پذیریم
ایران  کرد،  تأکید  متحد  ملل  سازمان  در  ایران  دائم  کنماینده 
گفتگو بر پایه زور و تهدید را نمی پذیرد.»مجید تخت روانچی« سفیر 
ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک تأکید کرد،  و نماینده دائم 

ایران گفتگو بر پایه زور، تهدید و ارعاب را نمی پذیرد.
نماینده ایران در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه »سی ان 
ان«، گزارش های منتشر شده مبنی بر اعزام نیرو های آمریکایی به 
منطقه غرب آسیا را »جنگ روانی« خواند و گفت: »ما قصد نداریم 
برای ایجاد درگیری در همسایگی مان تالش کنیم چرا که هیچ کس 
که  تعداد محدودی  به جز یک  برد،  نخواهد  از چنین درگیری سود 
قبال درباره آن صحبت کرده ام، شامل تعدادی در واشنگتن و برخی 
هم در همسایگی ما«.وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا که تهدید کرده بود، »اگر ایران 
»من  گفت:  افتاد«،  خواهد  خطرناکی  اتفاق  دهد،  صورت  اقدامی 
از  باید  این جمله چه بوده،  از  آمریکا  نمی دانم منظور رئیس جمهور 
خودش بپرسید. اما ایران روابط بسیار خوبی با همسایگانش دارد. ما 
در خلیج فارس هستیم و نه در خلیج مکزیک؛ بنابراین این سواالت 
باید از کسانی پرسیده شود که از هزاران مایل آن طرف تر به منطقه 
ما آمده اند«.روانچی ادامه داد: »ما اینجا هستیم و از منافع مان در 
همسایگی مان حفاظت می کنیم و همچنین حافظ امنیت در منطقه 

خلیج فارس نیز هستیم«./ فارس

 اذعان عربستان به هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی
به عملیات بزرگ یمنی ها اذعان کرد.خالد  انرژی عربستان  وزیر 
نفتی  لوله  خط  گرفتن  قرار  هدف  به  عربستان  انرژی  وزیر  الفالح 
که  شرق-غرب  لوله  خطوط  پمپاژ  ایستگاه  دو  کرد:  اعالم  و  اذعان 
نفت عربستان را از میادین نفتی در شرق عربستان به بندر ینبع در 
قرار  انتحاری  پهپاد های  حمله  هدف  می کند  منتقل  غربی  ساحل 
شد  حریق  طعمه  هشت  شماره  ایستگاه  آن  اثر  بر  که  است؛  گرفته 
که مهار شد و خساراتی به بار آورد.وزیر سعودی افزود: شرکت آرامکو 
تا ارزیابی از  عربستان پمپاژ به خطوط لوله ها را متوقف کرده است 
خسارات و تعمیر ایستگاه برای از سرگیری خط و پمپاژ عادی انجام 
این  و  می کند  محکوم  را  حمله  این  عربستان  شد:  مدعی  شود.وی 
نیز اقدام اخیر در خلیج فارس ضد  اقدام تروریستی و خرابکارانه و 
تأسیسات حیاتی فقط عربستان را هدف قرار نمی دهد بلکه امنیت 
بار  و  قرار می دهد  را هدف  اقتصاد جهانی  و  دنیا  به  انرژی  رساندن 
قبیل  این  که  تروریستی  طرف های  همه  با  مقابله  اهمیت  دیگر 
اقدامات خرابکارانه را انجام می دهند از جمله شبه نظامیان حوثی 
دادن  قرار  هدف  می دهد.  قرار  تاکید  مورد  را  ایران  حمایت  مورد 
دنیاست. به  نفت  رساندن  در  اخالل  هدف  با  نفت  انتقال  خطوط 
الفالح از ادامه روند تولید و صادرات نفت خام و فرآورده ها بدون توقف 

خبر داد./ مهر
 ظریف:آمریکا در حال افزایش تنش با ایران است

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در گفت: وگو با خبرگزاری ای 

ان ای هند با بیان ایران همواره از خود دفاع کرده است گفت: امریکا 
خارجه  امور  وزیر  است.  ایران  با  تنش  افزایش  حال  در  دلیل  بدون 
به صورت غیر  آمریکا  افزود متاسفانه  این گفت: وگو اختصاصی  در 
ضروری تنش ها را افزایش داده است. ایران به دنبال تنش نیست، 
اما همیشه برای دفاع از خود آماده است.وزیر امور خارجه کشورمان 
همچنین درباره اهداف سفر خود به هندوستان تصریح کرد دهلی 
نو یکی از شرکای نزدیک ایران است و ما با هندوستان در حوزه های 
مختلف ارتباطات بسیار گسترده ای داریم.ظریف با اشاره به ارتباطات 
اقتصادی گسترده ایران و هند گفت:سیستم مالی ویژه ای بین ما و 
دهلی نو از قبل طراحی شده که این سیستم برای همکاری های دو 
جانبه استفاده می شده و می شود.وی افزود:هندوستان از بزرگترین 
رابطه  که  گفت  خارجه  امور  است.وزیر  ایران  خام  نفت  مشتریان 
و  سیاسی  فرهنگی،  جمله  از  دیگر  حوزه های  در  هندوستان  با  ما 
همکاری های منطقه ای است به طوریکه همکاری ما با این کشور در 

افغانستان بسیار روابط گسترده ای است./ ایرنا

 صدور حکم اعدام برای »تمساح خلیج فارس«
اعدام  حکم  صدور  از  هرمزگان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
خلیج  تمساح  به  معروف  مخدر  مواد  المللی  بین  باند  برای سرکرده 
فارس خبر داد. حجت االسالم اکبری در این باره اظهار کرد: حکم 
ز(   – )ع  اختصاری  نام  با  مواد مخدر  المللی  بین  محکومیت سرباند 
شبکه  اعضای  از  تن   17 همراه  به  فارس  خلیج  تمساح  به  معروف 

سازمان یافته او صادر شد.
فارس  خلیج  تمساح  پرونده  جزئیات  خصوص  در  اکبری 
خاطرنشان کرد: دامنه فعالیت این باند سازمان یافته مواد مخدر فراتر 
از ایران بوده است و اقدامات مجرمانه آن ها از کشور های پاکستان و 
افغانستان آغاز و با عبور از پهنه زمینی و دریایی استان های سیستان 
و بلوچستان و هرمزگان به عمق سرزمینی ایران به ویژه استان های 
باند  این  اظهار کرد:  آذربایجان کشیده می شد.وی  و  تهران  فارس، 
تن   4۰۰ از  بیش  بود،  شده  موفق  خود  فعالیت  سال  دو  عرض  در 
هوشیاری  پی  در  خوشبختانه  که  نماید  وارد  کشور  به  مخدر  مواد 
و  کشف  محموله ها  این  از  بسیاری  امنیتی،  و  نظارتی  دستگاه های 
افزود:  ادامه  در  هرمزگان  استان  دادگستری  کل  شد.رئیس  ضبط 
این باند بین المللی با استفاده از راهکار های پولشویی، بسیاری از 
وجوه درآمدی حاصل از معامالت مواد مخدر را به اراضی، امالک و 
مستغالت در اقصی نقاط کشور تبدیل نموده است که بسیاری از این 

اموال نامشروع، شناسایی و به نفع دولت ضبط شد./ ایلنا

 مواد فروشی که 1۰ خودروی لوکس داشت با 6۰ 
کیلو شیشه در تهران بازداشت شد

گفت:متهم  پایتخت  امنیت  پلیس  رییس  ذوالقدری  علی  سردار 
تحت  و  تهران  غرب  های  محدوده  در  وانت  خودروی  یکدستگاه  با 
پوشش تعمیرکار و نصاب درب و پنجره اقدام به توزیع مواد مخدر و 
بازرسی شد  الکلی فعالیت می نمود. انباری مخفیگاهش  مشروبات 

 6۰ خودرواش  از  بازرسی  در  و  کشف  الکلی  مشروب  بطری   7۰ که 
رونگردان صنعتي )شیشه( کشف  مواد  کیلوگرمي حاوی  بسته یک 
به  متهم  امنیت  پلیس  پنجم  پایگاه  ماموران  های  بازجویی  شد. در 
 1۰ حدود  شد  مشخص  وی  سوابق  بررسی  در  و  اعتراف  جرمش 
شده  گذاري  شماره  وي  نام  به  خارجي  لوکس  خودروي  دستگاه 
باالی  مبالغ  با  بانکي  هاي  تراکنش  تکمیلی  تحقیقات  در  که  است 
باندهای تهیه  با  از آن دارد که متهم  ارزی به دست آمد که حکایت 
و فروش خودروهای  و خرید  الکلی  و مشروبات  مواد مخدر  توزیع  و 
لوکس مدل باال در ارتباط بوده و در ازای خرید و فروش مواد مخدر 
و روانگردان اقدام به خرید و فروش خودروهای لوکس مدل باال می 

کرده است.

 رد پای اسرائیل در انفجارهای فجیره
در  خرابکاری  به  را  ایران  همواره  صهیونیست ها  که  شرایطی  در 
منطقه متهم می کنند، کارشناسان منطقه بر این باورند که به احتمال 
فجیره  بندر  انفجارهای  خرابکاری  پشت  در  صهیونیستی  رژیم  زیاد 

قرار دارد./روزنامه جوان

 درخواست سناتور آمریکایی برای تحقیق از تماس 
های جان کری با مقامات ایرانی

سناتور جمهوریخواه "مارکو روبیو" با ارسال نامه ای به "ویلیام بار" 
دادستان کل ایاالت متحده آمریکا از او خواسته تا درباره تماس های 
تحقیق  ایرانی  مقامات  با  آمریکا  سابق  خارجه  وزیر  کری"  "جان 
کند.پیشتر ترامپ چندین مرتبه جان کری را به اخالل در سیاست 
خارجی دولت خود و نقض قانون "لوگان" متهم کرده است. بر مبنای 
طرف های  با  غیرمجاز  اشخاص  مذاکرات  هرگونه  "لوگان"  قانون 
ترامپ متهم شده که در  از سوی دولت  خارجی ممنوع است.کری 
مذاکره  ترامپ  دولت  با  تا  خواسته  آنها  از  ایرانی  مقامات  با  تماس 
نکنند و از برجام خارج نشوند.کری تماس های خود را انکار نکرده 
خروج  از  پیش  و  بوده  ظریف  با  نوبت  چند  ها  تماس  این  گفته  اما 
دولت ایاالت متحده آمریکا از برجام انجام شده و هدف از آن ترغیب 

مقامات ایرانی به باقی ماندن در برجام بوده است./ عصرایران

 ۸7 درصد از تاالب هورالعظیم آبگیری شد
 بخشی از این فضای خالی ناشی از وجود ارتفاع در قسمت های از 

تاالب و فعالیت های کشاورزی و صنعتی است.
تاالب  به  ورودی  آب  گسترده  حجم  به  توجه  با  حاضر  حال   در 
هورالعظیم در بخش ایرانی، در قسمت هایی از دایک شهید باکری 
و دایک مرزی هورالعظیم شکستگی هایی برای عبور جریان به سمت 
عراق توسط مسئوالن استانی ایجاد شده که ضروری است با تأمین 
از  این دایک ها جهت جلوگیری  ترمیم  برای  اقدام الزم  اعتبار الزم، 
خروج جریان در تابستان صورت گیرد.تاالب بین المللی هورالعظیم 
بین دو کشور ایران و عراق قرار گرفته است. مساحت این تاالب بالغ 
بر 31۰۰ کیلومتر مربع است که حدود 1۰19 کیلومتر مربع آن در 

ایران واقع شده است./ ایسنا

 اولین واکنش آمریکا به حادثه الفجیره
فرامنطقه ای  روزنامه  سوی  از  شده  منتشر  اطالعات   براساس 
الحیاة، دو کشتی پرچم عربستان، یک کشتی پرچم امارات و دیگری 
پرچم نروژ را داشته اند به این ترتیب دو نفتکش متعلق به عربستان و 
به نام های "المرزوقة" و "امجد"، نفتکش سوم با اسم "میشل" متعلق 
به امارات و نفتکش چهارم متعلق به نروژ با اسم "آندری ویکتوری" 
حادثه  درباره  امارات:تحقیقات  خارجه  امور  در  مشاور  بوده اند.وزیر 
صورت  به  و  دقت  با  داد  رخ  الفجیره  سواحل  در  که  خرابکاری 
شد.حادثه  خواهند  مشخص  حقایق  و  است  جریان  در  حرفه ای 
خرابکاری عمدی که برای چهار کشتی در آب های منطقه ای ما رخ 
داد اساسش حمایت امارات و مواضع مثبت آن در حمایت از صلح 
و ثبات و صداقت بسیاری است که ما به دلیل شفافیت و مواضع مان 

کسب کرده ایم!
الفجیره  عملیات  به  واکنش  اولین  در  واشنگتن  دیگر،  سوی   از 
اظهار کرد، بازارهای جهانی نفت از کمک های کافی بعد از عملیات 
خرابکارانه علیه چهار کشتی در سواحل امارات برخودار است/ ایسنا

 تابش: »ویلموتس« احتماال گزینه نهایی تیم ملی 
است

مارک  که  گفت  اسالمی  شورای  مجلس  ورزش  فراکسیون  رئیس 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  گری  مربی  نهایی  گزینه  احتماالً  ویلموتس 

است.
محمدرضا تابش با اشاره به نشست خود با وزیر ورزش، دو معاون 
پزشکیان  مسعود  همچنین  و  فوتبال  فدراسیون  رئیس  خانه،  وزارت 
انتخاب هر چه سریع تر  رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:  نایب 
سرمربی تیم ملی فوتبال از جمله نکاتی بود که در این جلسه مطرح 
شد تا تیم ملی هر چه سریع تر از سردرگمی خارج شود؛ که آقای تاج 

در این باره گفت: انتخاب سرمربی مراحل نهایی را طی می کند.
تیم  سرمربی  ویلموتس  مارک  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
ملی  تیم  گری  سرمربی  نهایی  گزینه  احتماالً  بلژیک  فوتبال  ملی 
فوتبال است، گفت: او تیم بلژیک را از رتبه 54 به رتبه اول جهانی 
ثمر  به  گل   2۸ بلژیک  ملی  تیم  در  عضویتش  دوران  در  و  رسانده 
اعتقاد  و  دید جوانگرایی  او  مثبت  ویژگی های  از  یکی  است  رسانده 
به کار پایه ای در فوتبال است به نحوی که تمرکز خوبی روی تیم های 
جوانان و امید دارد تا بستر خالقیت و درخشش بازیکنان تیم ملی 

فراهم شود./ ایسنا

 طرح 2 فوریتی نمایندگان برای تعویق کنکور
نماینده ایذه در مجلس از تدوین طرحی 2 فوریتی برای تعویق 

کنکور در سال جاری خبر داد.
با  گفتگو  در  باغملک  و  ایذه  مردم  نماینده  خادمی  الله  هدایت 
تعویق  برای  نمایندگان  سوی  از  فوریتی   2 طرح  تدوین  از  تسنیم، 

از 2۰  با بیش  کنکور در سال جاری خبر داد و گفت: طرح مذکور 
امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است و در نوبت بررسی جلسه 
استان ها  از  برخی  در  اخیر  سیل  اینکه  بیان  با  دارد.وی  قرار  علنی 
سبب شده که دانش آموزان این مناطق با مشکالتی مواجه شوند و 
نتوانند درس بخوانند و خود را برای کنکور آماده کنند، افزود: با توجه 
به اهمیت کنکور برای دانش آموزان، بنده با تدوین طرحی خواستار 
به تعویق افتادن برگزاری کنکور به مدت 2 الی 3 ماه شده ام.نماینده 
ایذه در مجلس با تاکید بر اینکه برگزاری کنکور با توجه به شرایط به 
اظهار  است،  عدالتی  بی  دانش آموزان  از  بسیاری  برای  آمده  وجود 
و  برسد  تصویب  به  علنی  جلسه  در  مذکور  طرح  امیدوارم  داشت: 

مسئوالن وزارت علوم برگزاری کنکور را به تعویق بیندازند.

 زندان و شالق در انتظار مرتکبین خرید و فروش 
رای

عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس گفت: افرادی که 
مرتکب خرید و فروش رای شوند براساس قانون جدید انتخابات باید 
متحمل مجازات حبس و شالق شوند. محمد محمودی شاه نشین، 
اصالح  زمینه  در  مجلس  مصوبه  شدن  قانون  به  تبدیل  خصوص  در 
اظهار  اسفندماه،   2 انتخابات  آن  اجرای  و  مجلس  انتخابات  قانون 
داشت: تصمیم گیری با شورای نگهبان است و اگر تا پیش از موعد 

استعفای افرادی که باید کاندیدا شوند.
شورای  مجلس  شوراهای  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  عضو 
اسالمی بیان کرد: اگر مصوبه مجلس تا 9 خردادماه توسط شورای 
 2 انتخابات  و  می شود  قانون  تبدیل  شود  قانون  به  تبدیل  نگهبان 

اسفندماه با قانون جدید اجرا می شود.
وی در خصوص نگرانی هایی که در خصوص اجرای قانون جدید 
وجود دارد، افزود: این قانون مربوط به رویکردهای انتخاباتی است 
مانند  بندها  برخی  مورد  در  شفاف سازی  ندارد،  کاری  افراد  به  و 
شده  هزینه کرد  نحوه   ، کاندیداها  استعفای   ، تحصیلی  مدارک 
شاه نشین  است.محمودی  یکسان  کاندیداها  همه  برای  و  است 
انتخابات  در  جرمی  مرتکب  کسی  اگر  قبلی  قوانین  در  داد:  ادامه 
ابطال  حوزه  آن  آرا  بودیم،  شاهد  را  رای  فروش  و  خرید  و  می شد 
اما اکنون جرم خرید و فروش رای را تحمل زندان و شالق  می شد، 
رای  خرید  هم  سراغ  به  کسی  شرایط  این  با  گرفته اند،  نظر   در 

نمی رود.
نماینده مردم شهریار، قدس و مالرد در مجلس شورای اسالمی 
زندان،   ، نقدی  جریمه   ، انتخاباتی  تخلفات  اکثر  برای  گفت: 
به  که  است  شده  گرفته  نظر  در  شالق  و  انتخاباتی  محرومیت های 

سالم سازی کمک می کند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: 
شامل  انتخابات  شدن  تناسبی  و  انتخابات  شدن  استانی  موضوع 
همه می شود و اینگونه نیست که برای یک عده تهدید و برای برخی 
دیگر فرصت باشد بلکه برای همه یکسان است ضمنا برای همه افراد 
منبع: تابناک فرصت شرکت در انتخابات را می دهد.  
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مفقودی
کارت هوشمند راننده به شماره 1279456 و 

کارت هوشمند ماشین به شماره 17۸۸236 کامیون 
کشنده سیستم ماز  مدل 13۸5 به شماره پالک 211 
ع 54 ایران 42  شماره موتور 5۰۰12396 ، شماره  
شاسی NAE6422۰۸۰۰6۰۰۰62 مربوط به علی 
عاطفی ملو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد.

1/512 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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 13976۰3۰6۰12۰۰۰163 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای  قاسم صنعتی 

فرزند حسن بشماره شناسنامه 5۰۰ صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 212/5۰ مترمربع از پالک 21۰۰ اصلی واقع در بخش یک 
کاشمر به آدرس خیابان 15 خرداد 13 پالک 22 خریداری از مالک رسمی آقای 

غالمرضا صفرزاده 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: 139۸/2/1۰، نوبت دوم: 139۸/2/25
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

2/511 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 13976۰3۰6271۰۰۰553- مورخ 1397/2/31 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضی اقای ابراهیم شاه رانده فرزند علی بشماره شناسنامه 
132 صادره از گناباد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 71/65 
مترمربع قسمتی از پالک 6۸ اصلی بخش 9 مشهد واقع در طبرسی شمالی 
3۰- مزینانی 7 پالک 63 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه آن موقوفه 

ضهیر 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادرخواهد شد. 1477 تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/2/1۰، نوبت 

دوم: 9۸/2/25
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

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

فاقد سندرسمی
برابررای شماره 13976۰3۰6271۰۰466۰- مورخ 1397/12/16 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای غالم محمد حیدری فرزند یعقوب بشماره شناسنامه 
26 صادره از شاسکوه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 12۰ مترمربع 

قسمتی از پالک 7۸4 فرعی از 15 اصلی بخش 9 مشهد واقع در مهر آباد 
11 پالک 1۰۰ متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( 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. 1473 تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/2/1۰، نوبت دوم: 
9۸/2/25

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

512/5اداره 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
برابررای شماره 13976۰3۰6۰13۰۰1۸17- 1397/1۰/1 هیات اول موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
سید ابوالفضل کوچکی بهابادی به بشماره شناسنامه ۰91۰۰97933 کد ملی 
۰91۰۰97933 صادره از گناباد فرزند سید رضا در ششدانگ یک باب منزل به 

مساحت 252/۰6 مترمربع از پالک شماره 5۸5 فرعی و خیابان که قبال جزء محدوده 
سند پالک 5۸5 فرعی بوده است از 117 اصلی واقع دراراضی خشوئی بخش یک 

حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی متقاضی و خریداری شده از شهرداری 
گناباد 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: 9۸/2/25، نوبت دوم : 9۸/3/7
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 139۰/9/2۰ و برابر رای شماره 139۸6۰3۰6۰13۰۰۰۰۸4 
مورخ 139۸/1/19 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم معصومه نیک پور 
بجستانی به شناسنامه شماره 17 کد ملی ۰942429۰95 صادره مشهد فرزند محمد علی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 354/53 مترمربع از پالک های 

شمارات 4۰6 و 16۰۸ فرعی از 4 اصلی واقع در اراضی نوقاب خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی )پالک 16۰۸ فرعی( 
و خریداری شده مع الواسطه از خانم فاطمه اسماعیل زاده )پالک 4۰6 فرعی( مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیر االنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 

مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول: 9۸/2/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۸/3/7 

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

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

با ما تماس بگیرید:
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