
پایان میانجیگری روسیه 
بین ایران و غرب

پوتین: ما نمی توانیم همه جا منجی باشیم به خصوص وقتی 
که مسئله به دیگران هم بستگی دارد 

خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد  جاری،  ماه  در 
جمهوری اسالمی ایران، و همتای آمریکایی او، مایک 
پومپئو، هر دو به روسیه سفر و با مقامات عالی رتبه این 

کشور گفتگو کردند....

آماری عجیب در لیگ هجدهم؛

خانه تکانی بزرگ در 
نیمکت های لیگ برتری!

فرماندار جدید مشهد 
به زودی معرفی می شود

بیماری  که سالمت انسان ها را تهدید می کند؛

همه چیز درباره 
قاتل خاموش!

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده 
شرکت پدیده

قاضی منصوری: با نظارت 
دادگاه نسبت به بازگرداندن 
اموال و بدهی ها اقدام کنید

گزارش ویژه 2

تحلیل روز 7
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در این شماره می خوانیم

سند نابودی صنعت پوشاک را چه کسی  امضا  زد
میزگرد تخصصی فعالین صنعت پوشاک در دفتر صبح امروز 

رییس شورای اسالمی شهر مشهد 
در ششمین اجالس کاهش خطرپذیری در ژنو مطرح  کرد:

 شناسایی ۴۰۰نقطه 
سیل خیز در مشهد   

گفت:   مشهد   شهر  اسالمی  شورای  رییس 
شناسایی  مشهد  در  را  خیز  سیل  نقطه   ۴۰۰
محمدرضا  امروز،  صبح  گزارش  به  کردیم.  
حیدری با بیان این مطلب در ششمین اجالس 
مطلب  این  بیان  با  ژنو  در  خطرپذیری  کاهش 
بین  نهادهای  و  ملل  سازمان  معتقدیم  افزود: 
از  برای دوری  را  تازه ای  کار  و  باید ساز  المللی 
ایجاد  جهانی  قدرت های  و  امپریالیسم  منافع 
اهداف  جهت  در  مستقل  بطور  بتواند  تا  کند 

ذاتی اش گام بردارد. 
زندگی  جهانی  در  امروزه  اینکه  بیان  با  وی 
می کنیم که اختالفات و سوءتفاهم بین ملت ها 
و دولت ها مشکالت زیادی را پدید آورده است، 
شرق  از  همکارانم  و  من  همه  این  با  افزود: 
از  حرف هایی  برایتان  جهان  این  جغرافیای 
آورده ایم.  ارمغان  به  دوستی  و  صلح  جنس 
اشاره  با  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
خداوند  معتقدیم  مسلمان  ایرانیان  ما  اینکه  به 
یکتا انسانها را متفاوت و به رنگ ها و زبان های 

مهم  این  کرد:  اظهار  است،  آفریده  گوناگون 
بدان دلیل است تا مردم بیشتر و بهتر یکدیگر 
مشترک  راه  به  هم  کنار  در  و  بشناسند  را 
دست  انسان  به  خدمت  رهگذر  از  خداپرستی 
پیدا کنند. حیدری ادامه داد: به فرموده پیامبر 
خداوند  خانواده  انسانها  اسالم)ص(  گرامی 
به  خدمت  که  معناست  بدان  این  هستند. 
انسان گوهر متعالی و مشترک همه ادیان الهی 
است. وی خاطرنشان کرد: از این منظر همواره 
کرامت  پاسداشت  انسانی،  جامعه  به  نگاهمان 
بدون  سخت  شرایط  در  کمک  طریق  از  آنها 
آمیز  تبعیض  نگاه های  از  فارغ  و  چشمداشت 

نژادی و مذهبی بوده است.
y  وضع تحریم های ضدبشری مورد تایید هیچ

ملت متمدنی نیست
با تاکید  رییس شورای اسالمی شهر مشهد 
بر اینکه مطمئن هستیم ملل متمدن جهان در 

این جهت گیری با ما همسو هستند...

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه  5  بخوانید

چرا نام شاعر نیشابوری در جهان پر آوازه است؟

خیام راز 

در صفحه 5 بخوانید
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ظریف،  محمدجواد  جاری،  ماه  در 
و  ایران،  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر 
دو  هر  پومپئو،  مایک  او،  آمریکایی  همتای 
این  رتبه  عالی  مقامات  با  و  سفر  روسیه  به 
کشور گفتگو کردند. مقامات روسیه پس از 
دیدار با ظریف و پومپئو، از تشدید تنش ها 
میان تهران و واشنگتن ابراز نگرانی و تاسف 
ایران خواسته  از  پوتین  این همه  با  کردند. 
برجام  در  ای  نتیجه  هر  از  صرفنظر  که 

بماند.
در  پوتین  والدیمیر  چهارشنبه  روز 
کنفرانس خبری مشترک با »الکساندر وندر 
ولن«، رئیس جمهور اتریش گفت: »]برنامه 
شفاف ترین  برجام  ذیل  هسته ای[ایران، 
برنامه در دنیا است و بیشترین بازرسی ها از 

آن انجام می شود.«
اینکه  از  تاسف  ابراز  با  همچنین  او 
»برجام در حال تخریب شدن است« توصیه 
کرده که ایران در این توافق هسته ای باقی 
بماند. پوتین در بخش دیگری از سخنانش 
کاری  نمی تواند  اروپا  اتحادیه  شد  مدعی 
خروج  او  دهد.  انجام  برجام  نجات  برای 
ایران از برجام را اقدامی »غیرقابل توصیه« 
توصیف کرد و گفت: »من بار ها در گفتگو با 
همتایان ایرانی ام گفته ام که به عقیده من، 
هر  از  صرفنظر  ایران،  که  است  عاقالنه تر 

نتیجه ای در این توافق باقی بماند.«
ایران  اینکه  محض  به  »چون  افزود:  او 
اولین گام ها را در واکنش به خروج آمریکا از 
برجام بردارد و خروج از این توافق را اعالم 
فراموش خواهند  روز همه  آن  فردای  کند، 

این  نابودی  آغازگر  متحده  ایاالت  که  کرد 
ایران  گردن  تقصیر ها  همه  و  بوده  توافق 

خواهد افتاد.«
روسیه  به  توافق  آینده  که  گفت  پوتین 
مربوط نیست، چون این کشور »آتش نشان 
نیست. ما نمی توانیم همه جا منجی باشیم 
به خصوص وقتی که مسئله به دیگران هم 
بستگی دارد. ما نقش خودمان را ادا کردیم 
و آماده ایم کماکان نقش مثبت ایفا کنیم.«

از  پس  روز  یک  را  سخنان  این  پوتین 
آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک  با  دیدار 

مطرح کرده است. 
توافق  از  آمریکا  از خروج  یک سال پس 
ایران   ملی  امنیت  عالی  شورای  هسته ای، 
اعالم  بیانیه ای  در  اردیبهشت ماه   18 روز 
از  صیانت  راستای  »در  دارد  قصد  کرد 
امنیت و منافع ملی مردم ایران، و در اعمال 
 36 و   26 بند های  در  مندرج  خود  حقوق 
برجام  ذیل  خود  اقدامات  برخی  برجام« 
این  در  اسالمی  جمهوری  کند.  متوقف  را 
بیانیه که در اولین سالگرد خروج آمریکا از 
کشور های  به  شده  صادر  هسته ای  توافق 
داده  فرصت  روز   6۰ برجام  در  باقی مانده 
در  ویژه  به  خود  تعهدات  اجرای  برای 
این  کنند.  اقدام  نفتی  و  بانکی  حوزه های 
بیانیه همچنین هشدار می دهد در صورتی 
ضرب االجل  در   ۴+1 گروه  کشور های  که 
ایران  نکنند،  تعهداتشان عمل  به  یاد شده 
به صورت مرحله به مرحله تعهدات دیگری 
روز  اروپا  اتحادیه  کرد.  خواهد  متوقف  را 
بیانیه ای  صدور  با  اردیبهشت ماه   19
ضرب االجل ایران را رد کرد و گفت: »قویا« 
به ایران توصیه می کند »از انجام اقداماتی 
می شود،  مشکالت  تشدید  موجب  که 

خودداری کند.«

آمریکا  خروج  از  بعد  اروپایی  کشور های 
با  داده اند  وعده  برجام  هسته ای  توافق  از 
توافق  این  ایران،  اقتصادی  منافع  تضمین 
علی رغم  کشورها،  این  کنند.  حفظ  را 
برابر  در  سیاسی  و  لفظی  ایستادگی های 
عملی  اقدام  هیچ  کنون  تا  آمریکا  اقدام 
صورت  وعده هایشان  کردن  محقق  برای 

نداده اند. 
پس از اعالم ایران مبنی بر توقف برخی 
در  تنش ها  برجام،  قالب  در  خود  اقدامات 
بین  این  در  یافت.  افزایش  نیز  خاورمیانه 

جمله  از  جهان  و  منطقه  کشور های  برخی 
کشور های  برخی  و  روسیه  قطر،  عراق، 

اروپایی سعی می کنند از تنش ها بکاهند.
کرملین  سخنگوی  پسکوف،  دیمیتری 
تصمیمات  از  روسیه  گفت:  چهارشنبه  روز 
اخیر طرف ایرانی متاسف است. او گفت: 

روسیه تشدید تنش را زیر نظر دارد.
دنبال  به  اند  کرده  اعالم  آمریکا  و  ایران 
کرملین  سخنگوی  اما  نیستند،  جنگ 
روسیه،  به  پومپئو  مایک  سفر  در  می گوید 
این زمینه  آمریکا تضمینی در  وزیر خارجه 

نداده است.
قبال  استراتژی روسیه در  باید گفت که 
پرونده هسته ای ایران همیشه این بوده که 
از توافق برجام به طور کامل حمایت کند. 
به  ایران  هسته ای  پرونده  ابتدای  از  روسیه 
و  ایران  میان  را  میانجی  یک  نقش  نوعی 
غرب بازی کرده است. هر وقت اختالفات 
دو طرف باال گرفته است روسیه تالش کرده 
که در میانه بایستد و مسائل را حل و فصل 
"با  است.  متفاوت  شرایط  حاال  اما  نماید. 
خروج آمریکا از توافق هسته ای و ناکارآمدی 

اقدامات اروپا برای حفظ این توافق، ایران 
تصمیم گرفته که به صورت گام گام عمل به 
تعهدات خود را کاهش دهد. در این شرایط 
بسیار  توافق  حفظ  که  است  معتقد  روسیه 
این  که  می گوید  پوتین  است.  شده  دشوار 
کشور دیگر نمی تواند به حفظ توافق برجام 
به  حاضر  آمریکا  نه  که  چرا  کند.  کمکی 
عقب نشینی است و نه اروپا به توافق عمل 
می کند. در این شرایط ایران هم حق دارد 
بتوان  شاید  نکند."  عمل  تعهداتش  به  که 
گفت که حرف های رئیس جمهور روسیه در 
است.  میانجیگری  از  انصراف  نوعی  واقع 
دارد،  وجود  حالت  چند  کنونی  شرایط  در 
گیردکه  صورت  نظامی  درگیری  اینکه  یا 
بسیار ضعیف است، یا اینکه اروپا به توافق 
عمل کند که باعث شود ایران نیز در توافق 
اینکه  یا  و  است  ضعیف  هم  آن  که  بماند 
تحقق  امکان  که  بازگردد  توافق  به  آمریکا 
آن هم اندک است. پس وضعیت به همین 
به نوعی  حالت باقی خواهد ماند و مسئله 
از  روسیه  است.  شده  کشیده  بست  بن  به 
ایران  هسته ای  پرونده  حل  دنبال  به  ابتدا 
کاری  دیگر  می گوید  حاال  اما  است،  بوده 
روسیه  راهبرد  نیست.  ساخته  دستش  از 
است.  هسته ای  سالح های  گسترش  منع 
راهبرد  این  به  که  اقدامی  از هر  این کشور 
معتقد  روسیه  می کند.  حمایت  کند  کمک 
است که اگر یک کشور در منطقه به سالح 
به  تسلیحاتی  رقابت  یابد  دست  هسته ای 
نیز  منطقه  کشور های  دیگر  و  می افتد  راه 
دست  هسته ای  سالح  به  می کنند  تالش 
یابند. روسیه از ابتدا موافق توافق هسته ای 
ایران بود. حاال هم بهترین حالت برای این 
برجام  به  طرفین  همه  که  است  آن  کشور 

عمل کنند.
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عضو فراکسیون امید مجلس 
گفت: ممکن است رفع ایرادات 
مجلس،  سوی  از  نگهبان  شورای 
مورد قبول اعضای این شورا نباشد و حتی امکان دارد 
مجمع  به  موضوع  و  کند  اصرار  خود  نظر  بر  مجلس 
فر   سبحانی  برود.رمضانعلی  نظام  مصلحت  تشخیص 
اظهار  انتخابات مجلس،  قانون  در خصوص سرنوشت 
داشت: بعید به نظر می رسد ایراداتی که شورای نگهبان 
به طرح اصالح موادی از قانون انتخابات گرفته در زمان 
محدودی به رفع شده و به این شورا بازگردانده شود.عضو 
فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی بیان کرد: ممکن 
است رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس، مورد 
قبول اعضای این شورا نباشد و حتی امکان دارد مجلس 
تشخیص  مجمع  به  موضوع  و  کند  اصرار  خود  نظر  بر 

استانی  موافق  اینکه  بیان  با  برود.وی  نظام  مصلحت 
نیستم،  مجلس  فعلی  مصوبه  براساس  انتخات  شدن 
زیرا  انتخابات هستم  استانی شدن  افزود: من مخالف 
این شیوه نه استانی و نه شیوه سابق را دنبال می کند 
بلکه ملغمه ای درست شده که تکلیفش مشخص نیست.
سبحانی فر با انتقاد از نقش دادن به احزاب در مصوبه 
مجلس که با شیوه صحیحی انجام نشده است، ادامه 
داد: از طرف دیگر باید توجه داشت که در طرح تصویب 
شده حزبی شدن انتخابات مسیر صحیحی را طی نکرده 
است.نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب 
وضعیتی  با  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
که وجود دارد ممکن است مشارکت مردم در انتخابات 
قانون  از  موادی  اصالح  طرح  در  گفت:  یابد،  کاهش 
انتخابات مجلس، عدالت انتخاباتی رعایت نشده است.

رئیس کمیته  حقوق بین الملل 
قضائی  و  حقوقی  کمیسیون 
برجامی  تعهدات  کاهش  مجلس 
ایران را اقدامی در چارچوب عرف بین الملل توصیف کرد 
و با بیان این که »عملکرد اروپایی ها بعد از خروج آمریکا 
در  اروپایی ها  گفت:  بوده«  پذیرش  قابل  غیر  برجام  از 
مدتی که آمریکا از برجام خارج شد به تعهدات و تکالیف 
خود عمل نکردند در این شرایط تحمیل تکالیف به ایران 
گزارش  است.به  منطقی  غیر  و  معقول  غیر  خواسته ای 
مواضع  به  اشاره  با  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل  ایسنا، 
گفت:  ایران  برجامی  تعهدات  کاهش  به  نسبت  فرانسه 
این  آن  و  بپذیرند  را  واقعیت  باید یک  اروپایی  کشورهای 
است که اقدام آمریکایی ها علیه برجام صرفًا خلف وعده 
بود.  اروپا  کردن  اعتبار  بی  بلکه  نبوده  ایران  به  نسبت 

اروپایی ها هم نتوانستند ظرف مدتی که آمریکا از برجام 
خارج شد به تعهداتشان عمل کنند و تکالیفی که در برجام 
بر عهده شان بود را اجرایی کنند.وی افزود: این که االن 
اروپایی ها از ایران توقع داشته باشند در یک قرارداد یک 
طرفه ای که هیچ حق و امتیازی برای ایران قائل نیست و 
صرفًا تکالیفی را به ایران تحمیل کرده بماند، خواسته ای 
غیر معقول و غیر منطقی است.این نماینده مجلس ادامه 
داد: اگر فرانسوی ها واکنش ایران را بد توصیف می کنند 
ما هم عملکرد اروپایی ها بعد از خروج آمریکا از برجام را 
بسیار بد و غیر قابل پذیرش می دانیم. زیرا اروپایی ها برای 
منافع و اعتبار خودشان هم که شده باید مفاد قرارداد را 
اجرایی می کردند. نه اینکه در مقابل آمریکا کوتاه بیایند 
ایران  تحویل  وعده  فقط  یا  نباشند  به همکاری  و حاضر 

بدهند.

و  صنایع  کمیسیون  عضو 
سازمان   گفت:  مجلس  معادن 
با  باید  قضاییه  قوه  و  تعزیرات 
دریافت  دولتی  ارز  که  تولیدکنندگان  و  واردکنندگان 
یا  نکردند  استفاده  کاال  واردات  برای  آن  از  اما  کردند 
کاالهایی که با ارز ۴2۰۰ تومانی وارد کردند و با نرخ آزاد 
گرمابی  کند.حمید  جدی  برخورد  رساندند،  فروش  به 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
و  تولیدکنندگان  عملکرد  بررسی  ضرورت  به  اشاره  با 
تخصیص  گفت:  دولتی،  ارز  دریافت  در  واردکنندگان 
برنامه ریزی  بدون  گذشته  سال  در  تومانی   ۴2۰۰ ارز 
دولتی  دالر  بتواند  که  سیستمی  چراکه  گرفت  صورت 
مصرف  دست  به  رسیدن  تا  سفارش  ثبت  مرحله  از  را 
دلیل  همین  به  نشد  تعریف  کند،  ردیابی  واقعی  کننده 

ارز دولتی تخصیص داده شد اما به دست مصرف کننده 
واقعی نرسید.نماینده مردم فیروزه و نیشابور در مجلس 
برخی  شرایط  تمامی  در  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
پیش  موقعیت های  از  شخصی  استفاده  دنبال  به  افراد 
آمده هستند، افزود: مادامی که ما سیستمی برای ردیابی 
ارز دولتی از ابتدا تا انتها، نداشته باشیم نمی توانیم ارز 
دولتی را به مصرف کننده واقعی برسانیم.وی اظهار کرد: 
اگرچه اخیرًا کنترل ها برای تخصیص ارز دولتی جدی تر 
شده است اما باید مکانیزمی جامع ارز دولتی را از زنجیره 
واردات تا توزیع ردیابی کند تا از سوء استفاده جلوگیری 
شود.این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: 
حمایت از مصرف کننده اصلی باید مستقیم صورت گیرد 
در غیر این صورت نمی توان کاالهای اساسی را با قیمت 

های مناسب به مصرف کننده واقعی برسد.

ضرورت استرداد ارز دولتی از سوی تولیدکنندگان نااهلعملکرد اروپایی ها غیرقابل پذیرش بودامکان اصرار مجلس بر طرح استانی شدن انتخابات مجلس وجود دارد

فرماندار جدید مشهد به زودی معرفی می شود
اسالمی  شورای  مجلس  در  مشهد  مردم  نماینده 
افراد،  انتصاب  از  قبل  می دانید  که  همانطور  گفت: 
انجام  گوناگونی  استعالمات  مختلف  نهادهای  از 
می شود و خبری که من دارم این است که فرماندار 

مشهد به زودی معرفی می شود.
در  خراسانی  شیران  رضا  ایسنا،  گزارش  به 
انتخاب  پروسه  شدن  طوالنی  علت  خصوص 
مشهد  سابق  فرماندار  کرد:  اظهار  مشهد  فرماندار 

انتخاب  بلوچستان  و  سیستان  استاندار  عنوان  به 
شدند و زمانی که جناب رزم حسینی منصوب شدند 
فرمانداری مشهد با سرپرست اداره می شد و الزم بود 
برای انتخاب بعدی بررسی های بیشتری انجام شود. 

وی افزود: همانطور که می دانید قبل از انتصاب 
گوناگونی  استعالمات  مختلف  نهادهای  از  افراد، 
که  است  این  دارم  من  که  خبری  و  می شود  انجام 

فرماندار به زودی معرفی می شود.

نماینده مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
به  فعلی  سرپرست  انتخاب  احتمال  به  واکنش  در 
عنوان فرماندار بیان کرد: در این رابطه بنده اطالعی 

ندارم.

پرونده  متهمان  اتهامات  به  رسیدگی  جلسه  ششمین 
شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران در 
نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد 
متهمان  اتهامات  به  رسیدگی  جلسه  ششمین  شد.  برگزار 
جرایم  به  رسیدگی  ویژه  دادگاه  در  پدیده  شرکت  پرونده 
از  جمعی  حضور  با  کشور،  اقتصادی  نظام  در  اخاللگران 
شکات، سهامداران، نمایندگان سازمان ها و ادارات دولتی، 
وکالی مدافع متهمین، اصحاب رسانه و مطبوعات و وکالی 
شکات به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.پس 
از رسمیت جلسه توسط قاضی منصوری، رئیس دادگاه از 
متهمین و وکالی آن ها خواست تا به دفاع از خود بپردازند.

پیش از شروع صحبت های متهمین،  قاضی منصوری گفت: 
اخالل  قضایی  رسیدگی  روند  در  دارند  قصد  که  افرادی  با 
کرد.وی  خواهیم  برخورد  قاطعیت  با  و  قانون  طبق  کنند 
افزود: مجددا به بدهکاران پدیده و کسانی که اموالی از این 
شرکت در اختیار دارند تذکر می دهیم که با نظارت دادگاه 
نمایند. اقدام  بدهی ها  و  اموال  این  بازگرداندن  به  نسبت 
نماینده  از  منصوری  قاضی  دادگاه،  رئیس  تذکرات  از  پس 
دادستان عمومی و انقالب مشهد خواست تا نسبت به قرائت 
عبدالرحیم  فرزند  زاده  عیدی  حسن  متهم  کیفرخواست 
اقدام نماید.بر این اساس معاونت در اخالل عمده و کالن 
در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع بزه در کنار 
سایر تخلفات متهم؛ به عنوان اتهام حسن عیدی زاده عنوان 
شد.متهم خطاب به دادگاه گفت: تخصصی در زمینه سهام 
اتمام اظهارات متهم عیدی زاده و  از  و بورس نداشتم.پس 
از نماینده  از نامبرده؛ قاضی منصوری  دفاعیات وکیل وی 
تا  داستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی خواست 
کیفرخواست یکی دیگر از متهمین با نام محمدرضا نجفی 

برای  شده  صادر  کیفرخواست  نماید.طبق  قرائت  را  نیا 
محمدرضا نجفی نیا فرزند محمد؛ نامبرده متهم به معاونت 
در اخالل عمده و کالن در نظام اقتصادی کشور از طریق 
نیا  نجفی  متهم  اساس  این  می باشد.بر  بزه  وقوع  تسهیل 
پس از قرار گرفتن در جایگاه متهم به تشریح اقدامات خود 
پاسخ سواالت  ارائه  از  پرداخت.پس  پدیده  قالب شرکت  در 
قاضی منصوری  نیا؛  متهم محمدرضانجفی  توسط  دادگاه 
از تعدادی از شکات خواست تا شکایت ها و مطالب خود را 
بیان کنند.همچنین نمایندگان تعدادی از شکات حاضر در 
صحن علنی با تشریح صدمات مادی و معنوی که به دلیل 
از روند  ابراز رضایت  با  آنان شده؛  تخلفات متهمین متوجه 
متهمان  مجازات  خواستار  قضایی؛  مسوالن  پیگیری های 
شدند.پس از اعالم شکایت تعدادی از سهامداران در صحن 
علنی دادگاه؛ قاضی منصوری از نماینده دادستان خواست 
تا کیفرخواست صادره نسبت به متهم محمود سینی چی 
عمده  اخالل  در  نماید.معاونت  قرائت  را  مصطفی  فرزند 
وکالن در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع جرم؛ 
سینی  محمود  متهم  خصوص  در  که  بود  اتهامی  عنوان 
چی توسط نماینده مدعی العموم قرائت شد.پس از اتمام 
اظهارات متهم سینی چی؛ قاضی منصوری ادامه رسیدگی 
به اتهامات متهمین شرکت پدیده را به صبح فردا موکول کرد.
گفتنی است رئیس دادگاه رسیدگی به جرایم اخاللگران در 
نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد متذکر شد: همانگونه 
متهمین  علیه  شکایت  اعالم  برای  شده  اعالم  نیز  قبال  که 
پرونده شرکت پدیده، نیازی به مراجعه حضوری سهامداران 
نبوده و دادگاه ویژه و همچنین دادستانی مشهد به عنوان 
مدعی العموم راسا حافظ منافع تمامی شکات، سهامداران و 

مالباختگان خواهد بود.

گزارش
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده

قاضی منصوری: با نظارت دادگاه نسبت به بازگرداندن اموال و بدهی ها اقدام کنید
دولت ها از زمان پایان جنگ جهانی اول به طور فزاینده ای از تحریم های 
استفاده  دنیا  در  خود  سیاسی  اهداف  به  دست یابی  منظور  به  اقتصادی 
کرده اند. اما باید به این واقعیت ساده در مورد تحریم های اقتصادی اشاره 
نتایج  با  مطابق  ندارند.  همراه  به  نتیجه ای  موارد  بیشتر  در  آن ها  که  کرد 
بیستم استفاده  رژیم تحریمی که در قرن  بر روی 1۷۰  یک مطالعه جامع 
شده بودند، تنها یک سوم از آن ها به هدف خود دست پیدا کردند. مطالعه 
دیگری حتی نرخ موفقیت تحریم های اقتصادی را کمتر از 5 درصد تخمین 

زده است.
به  ایران  علیه  ترامپ  دولت  تحریم های  نوشت:  فورم  اکونومویک  ورلد 
اقتصاد این کشور ضربه وارد کرده اند. دولت حسن روحانی بعد از امضای 
کشور  این  در  تورم  نرخ   2۰18 سال  در  اما  بود.  کرده  غلبه  تورم  بر  برجام 
بین المللی  صندوق  گزارش  با  مطابق  یافت.  افزایش  درصد   31 به  دوباره 
پول، پیش بینی می شود که اقتصاد ایران امسال 6 درصد کوچک شود و نرخ 
تورم به 3۷ درصد برسد. بسیاری از صنایع ایران در حال تجربه مشکالت 
شدیدی هستند و نرخ بیکاری در حال افزایش است. ترامپ به منظور صفر 
را تهدید  ایران کشور هایی همچون چین، هند و ژاپن  کردن صادرات نفت 
کرده است که در صورت خرید نفت از ایران تحت تحریم قرار خواهند گرفت.
به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: با توجه به تأثیرات 
مخربی که تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران داشته اند، آیا کارزار فشار 
حداکثری ترامپ همان نتایجی را به دنبال خواهد داشت که دولت ترامپ 
فزاینده ای  طور  به  اول  جهانی  جنگ  پایان  زمان  از  دارد؟دولت ها  انتظار 
خود  سیاسی  اهداف  به  دست یابی  منظور  به  اقتصادی  تحریم های  از 
قرن  یک  در  اقتصادی  تحریم های  تجارب  اما  کرده اند.  استفاده  دنیا  در 
ندارد. وجود  آن ها  برای  قانع کننده ای  توجیه  که  می دهند  نشان  گذشته 

کرده اند.  پیدا  بیشتری  محبوبیت  اقتصادی  تحریم های  اخیر  دهه های  در 
برای مثال، در دهه 199۰ رژیم های تحریمی به طور متوسط هر هفت سال 
این  در  شده  اعمال  تحریمی  رژیم   6۷ از  سوم  دو  تقریبًا  اند.  شده  اعمال 
می شود  زده  تخمین  هستند.  آمریکا  یک جانبه  تحریم های  به  مربوط  دهه 
جمعیت  درصد   ۴۰ تقریبًا  کلینتون  بیل  جمهوری  ریاست  دوران  در  که 

تحریم های  اکثریت  واقع،  در  داشتند.  قرار  آمریکا  تحریم های  تحت  دنیا 
شده  اعمال  کوچک تر  کشور های  علیه  بزرگ  کشور های  توسط  اقتصادی 
بودند. در حال حاضر آمریکا تقریبًا 8 هزار تحریم را علیه کشور های مختلف 
است.عالوه  بوده  آن ها  هدف  بزرگ ترین  ایران  که  می کند  اعمال  دنیا  در 
تحریم  رژیم   3۰ ملل  سازمان  امنیت  شورای  بعد  به   196۰ دهه  از  براین، 
چندجانبه را مطابق با ماده ۴1 منشور ملل متحد پیاده سازی کرده است. 
کارآمدترین تحریم های اعمال شده توسط این نهاد نقش کلیدی در پایان 
دادن به رژیم های آپارتاید در آفریقای جنوبی و رودزیای جنوبی داشتند. اما 
تحریم های سازمان ملل فقط به کشور های خاص محدود نشده است، بلکه 
نهاد های غیر دولتی همچون القاعده، طالبان و اخیرًا داعش نیز مورد هدف 
قرار گرفته اند.اما تردید زیادی در مورد این موضوع وجود دارد که تحریم های 
این واقعیت ساده در مورد  به  باید  ایران منجر شوند.  به تغییر رفتار  ترامپ 
تحریم های اقتصادی اشاره کرد که آن ها در بیشتر موارد نتیجه ای به همراه 
ندارند. مطابق با نتایج یک مطالعه جامع بر روی 1۷۰ رژیم تحریمی که در 
قرن بیستم استفاده شده بودند، تنها یک سوم از آن ها به هدف خود دست 
پیدا کردند. مطالعه دیگری حتی نرخ موفقیت تحریم های اقتصادی را کمتر 

از 5 درصد تخمین زده است.
دولت ها  که  می دهد  نشان  ناموفق  اقتصادی  تحریم های  باالی  درصد 
معموالً دالیل قانع کننده ای برای توجیه تحریم های خود ندارند. هفت تصور 
آن ها  از  نادرستی هر کدام  باید  ما  این تحریم ها وجود دارد.  غلط در مورد 
و بشردوستانه  بهتر  به عنوان گزینه  نمایش دهیم.اول، معموالً تحریم ها  را 
دیپلماسی  پتانسیل  استدالل  این  اما  می شوند.  توجیه  جنگ  به  نسبت 
واقعیت  در  می گیرد.  کم  دست  را  مناقشات  کردن  حل  برای  بین المللی 
مثال،  برای  فراهم می کنند.  را  برای جنگ  زمینه مناسب  تحریم ها معموالً 
سیزده سال تحریم های بین المللی علیه عراق در نهایت به حمله آمریکا در 

سال 2۰۰3 منجر شدند.
دوم، چنانچه تحریم ها صرفًا در حال ضربه زدن به کشور هدف باشند، 
موفقیت آمیز توصیف می شوند. اما برای ارزیابی کارایی تحریم ها باید هدف 
نشان می دهند که  باشد. شواهد موجود  تعریف شده  به طور صریح  آن ها 

تحریم ها معموالً بیشتر به جمعیت غیر نظامی آسیب وارد می کنند، حتی 
زمانی که غذا و دارو تحت تحریم قرار نگرفته باشند. تحریم های اقتصادی 
مانع رشد اقتصادی می شوند. بدین ترتیب سطح تولید در کشور افت پیدا 
نرخ  افزایش  باعث  خود  که  می شوند  ورشکسته  کسب وکار ها  و  می کند 
بیکاری خواهد شد. عالوه بر این، تحریم ها با محدود کردن واردات و ایجاد 

بحران های پولی می توانند به افزایش شدید تورم منجر شوند.
توصیف  هدفمند  و  هوشمندانه  معموالً  اقتصادی  تحریم های  سوم، 
آسیب  جامعه  کل  به  اقتصادی  تحریم های  معموالً  عمل  در  اما  می شوند. 
وارد می کنند. تحریم ها طبقه متوسط کشور را تحت فشار قرار می دهند و 
جامعه  گروه های  آسیب پذیرترین  و  فقیرترین  دوش  بر  نیز  آن ها  بار  بیشتر 
برای  که  هستند  تحریم هایی  اصلی  قربانی  گروه ها  این  می گیرد.  قرار 
تحریم های  نیز  برخی دولت ها  اند.چهارم،  مجازات حکومت طراحی شده 
اقتصادی را به عنوان روشی برای دفاع و ترویج حقوق بشر معرفی می کنند. 
اما شواهد موجود نشان می دهند که نهاد های جامعه مدنی نیز معموالً از 
آمریکا  خروج  ایران،  مورد  هستند.در  تحریم ها  قربانیان  بزرگ ترین  جمله 
از توافق سال 2۰15 و اعمال مجدد تحریم ها باعث شد که قدرت عناصر 
اکنون می گویند که سخنانشان  پیدا کند. آن ها  افزایش  ایران  افراطی در 
در مورد بی اعتمادی به آمریکا صحیح بوده است و در حال مقابله با دولت 
اعتدال گرای روحانی هستند. به طور مشابه، تحریم های آمریکا علیه صدام 
این تحریم ها  نابودی کامل جامعه مدنی منجر شد.  به  نیز  در دهه 199۰ 
به فرقه گرایی و سیاست های هویتی منجر شدند که هنوز تأثیرشان بر روی 
عراق و منطقه ادامه دارد.پنجم، ادعا می شود که این تحریم ها برای تغییر 
آفریقای جنوبی و  حکومت ضروری و کارآمد هستند. در صورتی که موارد 
در  شده  مطرح  استدالل  ضعیف ترین  ادعا  این  بگیریم،  نادیده  را  زیمباوه 
بین هفت مورد است. بقای رژیم های تحت تحریم در کشور هایی همچون 
کره شمالی، کوبا و میانمار نشان دهنده این موضوع است. حتی محاصره 
اقتصادی قطر توسط عربستان، امارات و بحرین از ژوئن 2۰1۷ نیز باعث 
افزایش محبوبیت امیر قطر شد و سطح حمایت مردم از او را افزایش داده 

است.

ورلد اکونومویک فورم بررسی کرد

6 تصور غلط در مورد تحریم های اقتصادی بین المللخبر

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

18:30 ساعت:  يكشنبه 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: 
يكشنبه ها  بجز  روزانه  مشهد-يزد: 

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

يكشنبه 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  يكشنبه  مشهد-شيراز: 

13:20 18:30 و جمعه ها ساعت: 
ساعت  چهارشنبه ها:  و  يكشنبه  مشهد-ايالم: 

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

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

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیمسال اول 1398
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در دهه های گذشته  نساجی کشور  و  پوشاک  صنعت 
جزو صنایع پیشرو در کشور بوده است که عالوه بر تأمین 
در  اشتغال  ایجاد  در  نیز  زیادی  نقش  داخلی  نیاز های 

کشور ایفا می کرد.
وجود  دلیل  به  صنعت  این  گذشته  سالیان  طی  اما، 
سوء مدیریت ها و ازیک طرف تحریم های نابرابر علیه ایران 
از طرف  و  اولیه  مواد  ورود  درباره  برآمده  و دشواری های 
دیگر واردات بی رویه محصوالت ارزان، بی کیفیت و بعضًا 
در  صنعت  این  برای  را  سختی  شرایط  قاچاق،  شکل  به 
سال های اخیر رقم زده است؛ تا جایی که این مشکالت 
سبب از دست دادن بازارهای داخلی، خارجی و بیکاری 
داشته  همراه  به  را  صنعت  این  فعاالن  از  عظیمی  قشر 

است.
y حال وروز پوشاک مشهد خوب نیست

اتحادیه  رئیس  نائب  طوسی  لسان  مهدی  سید 
حضور  با  که  نشستی  طی  مشهد  پوشاک  فروشندگان 
روزنامه  دفتر  در  مشهد  پوشاک  صنعت  سران  از  عده ای 
صبح امروز جهت بررسی مشکالت پوشاک مشهد انجام 
نیست  خوب  مشهد  پوشاک  حال وروز  کرد:  بیان  شد، 
افراد  نابخردانه  تصمیمات  تسلیم  باید  همیشه  ما  و 

غیرمتخصص در حوزه پوشاک باشیم.
رونق  حوزه  در  دولت  کم کاری  به  اشاره  ضمن  وی 
اکثر  کرد:  عنوان  تولیدکننده،  به  کمک  و  پوشاک 
تولیدکنندگان در حوزه صنعت پوشاک انتظارات خود را از 
دولت به صفر رساندند، چراکه دولت خود در حوزه عملی 
کردن شعارهایش در زمینه پوشاک رزومه ضعیف و نزدیک 
دولت  که  است  این  آن ها  خواسته  تنها  و  دارد  صفر  به 
تولیدکننده  به  آزاد  ارز  با  حتی  را  اولیه  مواد  ورود  اجازه 
بدهد. ما به عنوان یک تولیدکننده نه وام می خواهیم و نه 
از دولت مردان  منتظر سرمایه گذاری دولت هستیم فقط 
اولیه  مواد  آسان  ورود  برای  را  تسهیالتی  که  خواستاریم 
رونق  راه  بر سر  که  قوانین دست وپا گیری  و  ایجاد کنند 
اینکه اگر  از میان بردارند و نکته دیگر  تولید قرار دارد را 
دولت در قیمت گذاری دخالتی نداشته باشد هیچ کاالی 

باکیفیت ایرانی با برند ترک به فروش نمی رسد.
خود  صحبت های  پایانی  بخش  در  طوسی  لسان 
اظهار کرد: اگر مجوز احداث کارخانه های تولیدی را در 
نقاط مرزی داشته باشیم، هزینه کمتری را برای واردات 
می توانیم  موضوع  این  کنار  در  و  کرد  خواهیم  پرداخت 
آموزش الزم را جهت آگاهی سازی آسیب های قاچاق به 
افراد نواحی مرزی داشته باشیم تا بدین طریق بتوانیم از 

قاچاق پوشاک هم مراقبت کنیم.
مافیای داخلی پوشاک نبض بازار را در دست گرفته اند
اتحادیه  دوم  نائب  ابراهیم زاده  محمود  سید 

را  پوشاک  مافیای  موضوع  مشهد  پوشاک  فروشندگان 
مطرح و بیان کرد: مافیای قدرتمندی در صنعت پوشاک 
در  که  ویژه ای  بندهای  و  زد  و  روابط  با  که  دارند  وجود 
اختیاردارند می توانند تسهیالت را به آسانی دریافت کرده 
منافع  حفظ  برای  باشد  جامعه  موردنیاز  کاالیی  وقتی  و 
و  گیرند  دست  در  را  بازار  دارند  که  قدرتی  پی  در  و  خود 

کاالی موردنیاز را در گمرک دپو  کنند.
اکنون  هم  اگر  می دهد:  ادامه  خصوص  این  در  وی 
یک گزارش از موجودی گمرک دریافت کنید شاهد این 
پوشاک  در حوزه  موردنیاز جامعه  که کاالی  بود  خواهید 
این  که  است  شده  دپو  گمرک  در  جامعه  نیاز  سال  دو  تا 

موضوع بسیار تأسف بار است.
ابراهیم زاده علت اصلی تورم در حوزه تخصصی خود را 
جوالن دادن مافیاهای داخلی در عرصه پوشاک، دانست 
تومان  باوجود دالر 1۷ هزار  ما  افزود: در سال گذشته  و 
چنین تورمی را در حوزه پوشاک نداشتیم. تورم سرسام آور 
از بهمن سال جاری به وسیله مافیای داخلی ایجاد شد. 
درواقع مافیا به نفع خود و دپوی کاالی پوشاک شرایطی 
را ایجاد کردند که مابعد از گذشت دو ماه به افزایش ۴۰ 
اولیه و غیره رسیده ایم  و شاهد  درصدی پوشاک و مواد 

بروز تورم سرسام آور در بازار هستیم.
y بی توجهی دولت، بازوان بی ادعای نظام را قطع کرده است

سید محمود ابراهیم زاده ضمن اشاره به فرموده امام 
خاطرنشان  هستند  نظام  بی ادعای  بازوان  اصناف  که 
تولیِد یکسری  بازاِر  بستر  فعلی  و در شرایط  امروزه  کرد: 
تولیدکننده  عاید  و سودی  درآمد  و  ندارد  توجیه  اقالم  از 
بحث  در  به عنوان مثال  نمی شود.  باکیفیت  پوشاک 
کاالی  تولید  با  که  کردند  همت  که  افرادی  برندینگ 
تولید  چرخه  مردم  سلیقه  و  باذوق  متناسب  باکیفیت 
موردحمایت  نیفتد،  کار  از  ایرانی  محصول  فروش  و 
نکردن،  حمایت  از  جدا  و  نمی گیرند  قرار  دولت مردان 
مالیات های  پرداخت  سمت  به  را  تولیدکننده  برعکس، 

سنگین سوق داده اند.
y  تقلب در شرعیات ما از قاچاق بدتر است

برند  با  ایرانی  محصوالت  فروش  خصوص  در  وی 
خارجی عنوان کرد: وقتی در حوزه مشکالِت پیش روی 
معطوف  پوشاک  قاچاق  سمت  به  افکار  تمامی  پوشاک، 
هستند  قاچاق  اثبات  پی  در  همه  چه بسا  و  است  شده 
قاچاق  شخص  شدن  تبرئه  بستر  آن طرف  از  درحالی که 
درستی  فرهنگ سازی  هنوز  و  کرده اند  فراهم  را  کننده 
قاچاق  از  ما  شرعیات  در  تقلب  که  است  نگرفته  صورت 
بدتر است نتیجه آن می شود که امروز برند جنس ایرانی را 

با برند خارجی معروف به فروش برسانند.
ابراهیم زاده در پایان افزود: اگر شرایط به همین منوال 

از  پوشاک  معروف  برندهای  صاحبان  قطعًا  برود،  پیش 
این  در  رسانه ها  باید  و  شد  خواهند  حذف  تولید  چرخه 
و  بررسی  جد  به طور  موضوع  تا  کنند  پیدا  ورود  قضیه 
بستر  این  آسیب شناسی  برای  فکری  اتاق  و  کارشناسی 
و  پیگیری  را  موضوع  تخصصی  خیلی  تا  شود  تشکیل 
حل کنند و مانند اتاق های فکر فعلی فقط به آمار و ارقام 

بسنده نکنند.
y اگر مالیات است، باید برای همه باشد

و  نساجی  صنعت  تولیدکننده  جمیلی  فاطمه 
به  را  مالیات  پرداخت  دادگستری  حقوقی  کارشناس 
عنوان  و  دانست  ضروری  باشد،  همه  برای  که  شرطی 
مالیات دارد ولی  به  آبادانی احتیاج  برای  ما  کرد: کشور 
همه باید مالیات را پرداخت کرده و برخی تولیدکنندگان 
از حالت زیر پله ای بیرون بیایند تا بتوانند تولید قوی تری 
یک  حجره  در  که  شخصی  وقتی  درواقع  باشند.  داشته 
متری نشسته است چندین برابر تولیدکننده سود می برد 
پس شناسایی واسطه ها و تولیدکنندگان زیر پله ای کاری 
در  مالیات  پرداخت  فرهنگ  باید  و  نمی برد  پیش  از  را 

جامعه  نهادینه شود.
پوشاک  به  تمایل مردم  بیان کرد: دلیل  ادامه  وی در 
با برند خارجی، عدم کیفیت برخی پوشاک است و علت 
مهم تر آن ریشه در فرهنگ مردم دارد که همیشه جنس 
است.  ایرانی  جنس  از  باکیفیت تر  الزامًا  خارجی  و  ترک 
کیفیت  زمینه  در  تا  گردد  فراهم  بستری  باید  درواقع 
مورد  در  خریدار  اطمینان  که  برسیم  حدی  به  پوشاک 

باکیفیت بودن اجناس ایرانی  را در دست بگیریم.
y  صدور بخش نامه های خلع الساعه، بزرگ ترین مشکل

تولیدکننده ایرانی 
فاطمه جمیلی به موانع رونق پوشاک اشاره و عنوان 
ایرانی  تولیدکننده  مشکل  بزرگ ترین  اول  وهله  در  کرد: 
صدور بخش نامه های خلع الساعه از جانب دولت است و 
در مرحله بعد بحث فرهنگ سازی خرید جنس باکیفیت 
پوشاک  راه  سر  بر  که  دیگر  قابل تأمل  مشکل  و  ایرانی 
آموزشی  سیستم  در  عملی  کار  وجود  خأل  دارد  وجود 
و  دوخت  طراحی،  تولید،  زمینه  در  ایران  دانشگاه های 

سایر دانش های مربوط به پوشاک است.
y قوانین دست وپا گیر؛ مشکل جدی تولیدکنندگان پوشاک

فروشندگان  اتحادیه  رئیس  نجار  مفیدی  جواد   
پوشاک مشهد  در حمایت از پوشاک ایرانی عنوان کرد: 
با  ایرانی هستند  وقتی 8۰ درصد اجناس داخلی کشور 
با  کیفیت  ازلحاظ  ایرانی  جنس  پس  خارجی،  برچسب 
جنس خارجی برابری و درجاهایی باکیفیت تر از پوشاک 
خارجی می باشد. ناگفته نماند که ما در سال های اخیر 
ازلحاظ کیفیت دوخت و طراحی و جنس، پیشرفت های 

بی شماری را کسب کرده ایم و باید عموم مردم در خرید 
داشته  کافی  اطالعات  و  کرده  مبذول  را  الزم  دقت  خود 
و  می کنند  خرید  را  مارکی  چه  با  جنسی  چه  که  باشند 
دیگران  برای  خارجی  برند  با  را  ایرانی  جنس  به اشتباه 
در  ایرانی  باکیفیت  کاالی  خرید  فرهنگ  تا  نکنند  تبلیغ 

دل پوشاک جای بگیرد.
راه  سر  بر  موجود  مشکالت  از  پاره ای  به  وی 
جدی  مشکل  کرد:  بیان  و  اشاره  پوشاک  تولیدکنندگان 
بحث  هستند  روبه رو  آن  با  پوشاک  تولیدکنندگان  که 
برای  را  شرایط  بیمه  در  موجود  قوانین  که  است  بیمه 
از علت های  یکی  و حتی  تولیدکننده سخت کرده است 
مطرح شدن،  به  پله ای  زیر  تولیدکنندگان  تمایل  عدم 
چنین  وجود  می شود  افزوده  آن ها  تعداد  بر  روزبه روز  که 

قوانین دست وپا گیری از جانب دولت است.
y با برخورد پلیسی در هر حوزه ای مخالفم

جواد حسین پور تولیدکننده پوشاک مردانه به ضرورت 
عنوان  و  اشاره  موجود  شرایط  در  رقابتی  دنیای  وجود 
کرد: من با جلوگیری از حضور برند خارجی کامالً مخالف 
به  باشند  داشته  وجود  بازار  در  برندها  این  باید  هستم، 
شرطی که واقعًا برند باشند و از مبادی قانونی وارد شوند 
هر  در  پلیسی  برخورد  همیشه  درواقع  نشود.  قاچاق  و 
حوزه ای چه در بحث قیمت گذاری روی کاال و یا برندهای 
در  باید  همچنین  است،  داشته  معکوس  نتیجه  خارجی 
فرهنگ سازی  کاالها  تمامی  خرید  برگ  داشتن  بحث 
به  قیمت گذاری  بحث  در  دولت  و  بگیرد   صورت  جدی 
تولیدکننده و فروشنده اعتماد کند تا بازار رقابتی شود و 

جنس باکیفیت قیمت خود را پیدا کند.
رژیم الغری تولیدکنندگان پوشاک در چند سال اخیر

را  پوشاک  صنعت  اصلی  دستان  به  تبر  وی 
کرد:  ابراز  و  دانست  زیرزمینی  تولیدکنندگان 
استفاده  رایگان  انرژی  یک  از  زیرزمینی  تولیدکنندگان 
نه  و  می کنند  شرکت  برندینگ  حوزه  در  نه  می کنند، 
مجبورند راه های پرپیچ وخم قانونی را طی کنند و با یک 
تولیدکننده شناسنامه دار که برای معرفی خود هزینه های 
هنگفتی را صرف کرده به رقابت می پردازند که متأسفانه 
نتیجه آن می شود که  و  پیروز میدانند  ازلحاظ سودآوری 
واحدهای تولیدکننده پوشاک باکیفیت روزبه روز الغرتر و  
3۰ درصد به کسانی که بیمه بیکاری را دریافت می کنند، 

اضافه  شود.
y تعریف درستی از برند هنوز وجد ندارد

پوشاک،  ازتولیدکنندگان  یکی  عنوان  به  واعظ   علی 
تپنده  به عنوان قلب  تولیدکننده  بر حمایت  تأکید  ضمن 
بازار بیان کرد: تولیدکننده همیشه به دنبال ثبات نسبی 
می گردد و اگر در چرخه تولید وقفه ای ایجاد شود مسلمًا 
قابل به حیاط نیست، اما متأسفانه دولت تا احساس خطر 
نکند از تولیدکننده حمایت نخواهد کرد، باید دولت خود 
را موظف کند در کنار وضع قوانین عادالنه، برخورد قاطع 
می کنند  بازار  وارد  را  بی کیفیت  کاالهای  که  باکسانی 
داشته باشد و آن ها را از چرخه تولید حذف کند تا سرمایه 

کشور صرف کاالی بی کیفیت نگردد.
از  درستی  تعریف  دانستن  به ضرورت  ادامه  در  وی   
برندینگ اشاره و گفت: تا زمانی که ما تعریف درستی از 
می خواهند  که  برندی  شرکت  مدیران  علم  و  ندانیم  برند 
و  تازه به سمت برند شده حرکت کنند رشد نکرده باشد 
شناسایی  را  واقعی  برند  صاحبان  دولت،  مهم تر  همه  از 
سرازیری  در  ما  نکند  سرمایه گذاری  آن ها  روی  و  نکرده 

روزی  و  کرد  خواهیم  حرکت  تند  شیبی  با  پوشاک  رونق 
شاهد سقوط این صنعت بزرگ و سودآور خواهیم بود.

y منابع انسانی؛ بزرگ ترین دغدغه تولید و برندینگ
منابع  را  برندینگ  و  تولید  دغدغه  بزرگ ترین  واعظ   
انسانی معرفی و بیان کرد: وقتی در کشور ما کار نکردن 
داللی  مانند  نما  شغل  کارهای  از  زیاد  سود  دریافت  و 
همان  از  را  دانشگاهی مان  جوان های  و  باشد  ارزش 
ابتدا کارمندی بار بیاوریم و از آن طرف کارمندان دولت، 
ندانند،  درستی  به  را  خود  چشم اندازهای  و  هدف ها 

مشکالت همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. 
y رسوخ سیستم آموزشی ضعیف به بدنه پوشاک

کرد:  اظهار  و  اشاره  آموزشی  سیستم  ضعف  به  وی 
برای پیشرفت در حوزه پوشاک به مشاغلی نیاز است که 
اصالً در دانشگاه ها تدریس نمی شوند و ارزش رشته های 
با  نمی کند  رغبت  کسی  که  است  پایین  آن قدر  تولیدی 
کارشناسان  با  ما  و  بپردازد  رشته هایی  چنین  به  جدیت 
و  ندارند  کافی  تخصص  که  هستیم  روبه رو  پوشاکی 
سایت،  طراحی  به عنوان مثال   بتواند  که  علومی  جایگاه 
مغازه،  چیدمان  طراحی  مجازی،  فضای  کارشناسی 
بازاریاب حرفه ای و کارشناس فروش را به طور حرفه ای به 

دانشجو آموزش بدهند، در چرخه آموزشی خالی است.
از دانشجویان در تمامی  علی واعظ ضمن گله مندی 
یک  وقتی  نکردیم  عادت  ما  کرد:  خاطرنشان  حوزه ها 
هدف  به  تا  برویم  جلو  مستقیم  می کنیم  شروع  را  کاری 
برسیم، در جریان چنین طرز تفکری ما از زمان ورود به 
چندین خط عوض می کنیم  کار،  به  رسیدن  تا  دانشگاه 
قابل توجهی  دهی  برون  هیچ  که  می شود  آن  نتیجه  و 

نداشته باشیم.

میزگرد تخصصی فعالین صنعت پوشاک در دفتر صبح امروز 

سند نابودی صنعت پوشاک را چه کسی  امضا  زد

سامانه پیامکی
 روزنامه صبح امروز

آماده دریافت پیشنهادات 
و انتقادات شهروندان 

عزیز می باشد
100080888

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 

نیاز  ایم،  رد شده و در خیابان بعدی همه چیز را فراموش کرده 

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.

لب  ندانیم،  خونی  نیازهای  از  است  محال 

نیازها  این  درباره  گفتن  سخن  و  گشودن 

خیابان  در  دیگر  بار  بیاییم  است،  دورباطل 

انتقال  پیشین بی تفاوت از کنار مرکز سیار 

بودن  فراهم  صورت  در  و  نگذریم  خون 

رگ  پرسخاوت  جیب  در  دستی  شرایط، 

که  کنیم  فکر  بیمارانی  آن  به  و  ببریم  ها 

ما  از خون  ای  قطره  زندگی شان مرهون 

خون  سالمت  هفته  در  بیایید  پس  است. 

اهدا کنیم.

در ماه 
مبارک رمضان 

خون 
اهدا کنیم

روابط عمومی
 انتقال خون خراسان رضوی

عکس:محمدحسینزاده
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خطر  عوامل  مهم ترین  از  یکی  فشارخون 
عامل  اصلی ترین  و  مردم  سالمت  تهدیدکننده 
می شود؛  محسوب  ایران  و  درجهان  مرگ ومیر 
به طوری که طبق گفته کارشناسان با نگاهی به آمار 
قاتل  را  بیماری  این  می توان  آن  از  ناشی  مرگ ومیر 

خاموش نامید.
مطالعه روند بار بیماری  ها در کشور در  بازه زمانی 
سال های 1369 تا 139۴ نشان داده که فشارخون 
تهدیدکننده  خطر  عوامل  مهم ترین  جمله  از  باال 
سالمت مردم و اصلی ترین عامل مرگ ومیر در جهان 
زودرس  مرگ  همچنین  می شود.  محسوب  ایران  و 
بیماری  به دلیل  از سکته  های قلبی و مغزی،  ناشی 
پرفشاری خون بوده و بالغ بر نیمی از کل موارد مرگ 

در کشور را به خود اختصاص داده است.
    چقدر از ایرانی ها پرفشاری خون دارند؟

متوسط  طور  به   1395 سال  در  آمارها  طبق 
به  مبتال  ایرانی  مردان  درصد   21 و  زنان  درصد   22
فشارخون باال بوده اند. همچنین بیش از 5۰ درصد 
تا 69 سال دچار عارضه فشار خون  گروه سنی 55 
باال هستند. متاسفانه برآوردها حاکی از آن است که 
این  از  باال،  به فشارخون  حدود 6۰ درصد مبتالیان 

مساله آگاهی ندارند.
    کلید اصلی مبارزه با پرفشاری خون

دهه های  در  تاریخی  شرایط  که  کرد  توجه  باید 
زندگی  شیوه  در  گسترده  تغییرات  بروز  و  اخیر 
مصرف  هوا،  آلودگی  شهرنشینی،  رشد  مانند  مردم 
ایجاد  عامل  بزرگترین  عنوان  به  پرنمک  غذاهای 
از  بیش  برابر  سه  تا  دو  ایران  در  که  خون  پرفشاری 
و  کم  تحرکی  می شود،  مصرف  مجاز  میزان  حداکثر 
اضافه وزن، اختالالت خواب، استرس  های فردی و 
اجتماعی و ...از عوامل اصلی خطر بروز فشارخون 
باید توجه  البته و خوشبختانه  باال به شمار می آیند. 
در  نیز  خون  فشار  با  مبارزه  اصلی  کلید  که  کرد 
به طوری  نهفته است؛  مدیریت همین عوامل خطر 
که رعایت صحیح و کنترل این عوامل از سوی آحاد 
جامعه بیشترین کمک را درکاهش موارد ابتالء به این 

بیماری مهلک فراهم می کند.
روز  با  همزمان  بهداشت  وزارت  اساس  همین  بر 
فشارخون  کنترل  ملی  »بسیج  فشارخون،  جهانی 
باال« را در اولویت برنامه  های بهداشتی سال 1398 
را  هدف  چند  ملی  بسیج  این  که  است  داده  قرار 
دنبال می کند. اهداف ایجاد این بسیج ملی افزایش 
خون  فشار  درباره  جامعه  سالمت  سواد  و  آگاهی 
باال، ترغیب مردم برای مراجعه به مراکز تعیین شده 
پیگیری  و  و شناسایی  اندازه گیری فشارخون  جهت 

روزانه  نمک  مصرف  کاهش  فشارخون،  دارای  افراد 
مردم به حداقل 5۰ درصد با اطالع  رسانی به جوامع 
مردمی، کنترل صنایع و ساختارهای مرتبط، افزایش 
به  میوه  جات  و  سبزیجات  حبوبات،  غالت،  مصرف 
کنترل  کنونی،  وضعیت  از  بیشتر  درصد   25 میزان 
و درمان مبتالیان به فشارخون باال، رعایت و کنترل 
دقیق عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اثرگذار 

بر این موضوع اعالم شده است.
    اندازه گیری فشارخون افراد ۳۰ سال به باال

این برنامه از 2۷ اردیبهشت 1398 مصادف با روز 
 1398 تیرماه   15 تا  و  شده  آغاز  فشارخون  جهانی 
ادامه خواهد داشت. در قالب این برنامه تمام ارکان 
مدیریتی، پشتیبانی و فنی وزارت بهداشت و تمامی 
نیز  و  کشور  سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
با  مرتبط  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  و  سازمان ها 
سالمت، بسیج می شوند تا با اندازه گیری فشارخون 
افراد 3۰ سال به باال و نیز زنان باردار ایرانی و جمع 
آوری و ثبت داده های مورد نیاز، مرحله اول را برای 
کنترل  و  پیشگیری  های  برنامه  اجرای  و  طراحی 

فشارخون ایرانیان طی کنند.
اجرای  و  طراحی  با  که  بود  امیدوار  می توان 
هدف  گروه های  باال،  فشارخون  کنترل  ملی  بسیج 
با  و  شوند  حساس  باال  فشارخون  درباره  نظر  مورد 
فشارخون  وضعیت  از  شده  تعیین  مراکز  به  مراجعه 
شناسایی  با  ترتیب،  این  به  کنند.  پیدا  اطالع  خود 
موارد فشارخون باال و شروع مراقبت های استاندارد 
موثر  گامی  کشوری،  دستورالعمل های  بر  مبتنی  و 
برای کنترل این تهدید سالمت برداشته خواهد شد.

    فشار خون چیست؟
است.  گردش  در  و  نیست  ساکن  بدن  در  خون 
خون در گردش موجب رساندن مواد غذایی انرژی زا 
به  زاید  مواد  حمل  و  بدن  بافت های  به  اکسیژن  و 

ارگان های دفعی شده و به طور کلی فعالیت سیستم 
میسر  طریق  این  از  نیز  بافت ها  بازسازی  و  دفاعی 
می شود. باید توجه کرد که مهم ترین بخش دستگاه 
گردش خون در بدن، قلب است. رگ هایی که خون 
را به قلب وارد می کنند، سیاهرگ و رگ هایی که خون 
را از قلب خارج می کنند، سرخرگ نام دارند. قلب با 
هر بار ضربان، خون را به درون سرخرگ ها می فرستد 
که  می کند  وارد  سرخرگ ها  به  نیرویی  نتیجه  در  و 
باعث می شود فشاری به دیواره سرخرگ ها وارد شود 

که به آن فشارخون می گویند.
y چرا فشار خون باال می رود؟

یکی  دارد؛  بستگی  عامل  دو  به  فشارخون  مقدار 
از قلب خارج می شود  مقدار خونی که در هر دقیقه 
از قلب در  راه خروج خون  بر سر  و دوم مقاومتی که 
سرخرگ وجود دارد. فشارخون وقتی باال می رود که 
یا خون با قدرت بیشتر از قلب پمپاژ شود و یا مجرای 
سرخرگ تنگ شود. مهم ترین عامل در ایجاد تنگی بر 
سر راه جریان خون، رسوب چربی است. با باال رفتن 
سرخرگ ها  جدار  در  بیشتری  چربی  تدریج  به  سن 
رسوب می کند و فرد بیشتر در معرض فشارخون باال 
رفتارها  برخی  سن،  افزایش  بر  عالوه  می گیرد.  قرار 
مانند فعالیت بدنی کم، تغذیه ناسالم و مصرف سیگار 

یا قلیان هم در ایجاد و تشدید فشارخون تاثیر دارند.
    مقدار فشارخون طبیعی و غیرطبیعی

در زمان انقباض عضله قلب خون وارد سرخرگ ها 
می شود و فشارخون به حداکثر مقدار خود می رسد و 
در زمان استراحت قلب خون به تدریج از سرخرگ ها 
خود  مقدار  حداقل  به  فشارخون  و  شده  خارج 
میلی متر  فشارخون  اندازه گیری  واحد  می رسد. 

جیوه است.
    عالئم فشار خون باال را بشناسید

فشارخون باال معموال عالمت ندارد. البته ممکن 

در  سردرد  دچار  باال  فشارخون  دارای  افراد  است 
خستگی  دید،  تاری  سرگیجه،  سر،  پشت  ناحیه 
هنگام  یا  شبانه  نفس  تنگی  قلب،  تپش  و  زودرس 
فعالیت و درد در قفسه سینه شوند. تنها راه تشخیص 
دستگاه  با  فشارخون  اندازه گیری  باال،  خون  فشار 
فشارسنج است. برای مقابله و کنترل فشارخون باال 
در جامعه باید فشارخون افراد در معرض خطر به ویژه 
افراد 3۰ ساله و باالتر و زنان باردار اندازه گیری شود 
کرد.  درمان  و  داد  تشخیص  موقع  به  را  آن  بتوان  تا 
توانیم  می  خود  فشارخون  وضعیت  از  اطالع  برای 
مراکز  سالمت،  پایگاه های  بهداشت،  های  خانه  به 
پزشکان، درمانگاه ها  خدمات جامع سالمت، مطب 
و بیمارستان ها مراجعه کنیم و بخواهیم تا فشارخون 

ما را اندازه بگیرند.
    عوارض فشارخون باالچیست؟

در افرادی که فشارخون باال دارند، به علت فشار 
ضخیم  ها  آن  قلب  عضله  تدریج  به  قلب  بر  وارد 
را  قلب  بر  فشار  می تواند  موضوع  این  و  می شود 
افزایش دهد و در طوالنی مدت، عمر فرد را کم کند. 
در  چربی  تا  می شود  باعث  باال  فشارخون  همچنین 
دیواره سرخرگ ها سریع تر رسوب کند. رگ های قلب 
در این افراد زودتر تنگ می شوند و خون کمتری به 
شوند  بسته  قلب  رگ های  اگر  می رسد.  قلب  عضله 
رخ  قلبی  سکته  نرسد،  قلب  عضله  به  اصال  خون  و 
می دهد. رسوب چربی در دیواره سرخرگ های مغزی 
کم  باعث  که  است  خون  فشار  عوارض  دیگر  از  نیز 
شدن جریان خون به مغز می شود. اگر تنگی بسیار 
شدید شود و یا رگ های مغز کامال بسته شود، سکته 

مغزی رخ می دهد.
در عین حال فشارخون باال می تواند باعث پارگی 
که  کند  ایجاد  مغزی  خونریزی   و  شود  مغز  رگ های 
ممکن است باعث اختالل در حرکت اندام ها، بینایی 
می تواند  باال  فشارخون  شود.  مرگ  و  تکلم  قدرت  و 

باعث نارسایی کلیه ها نیز شود.
در فشارخون باال چشم هم می تواند مشکل پیدا 
دید  تاری  به  منجر  حتی  و  کند  خونریزی  و  کرده 
که  بار  هر  است  الزم  بنابراین  شود.  کوری  حتی  و 
سالمت  خدمات  کنندگان  ارائه  دیگر  یا  و  پزشک  به 
مراجعه می کنیم، از آن ها بخواهیم که فشارخون ما 
طبیعی  حد  از  فشارخون  اگر  کنند.  گیری  اندازه   را 
باالتر باشد، مراجعه به پزشک ضروری است. در عین 
حال بدانید که حداقل نیم ساعت قبل از اندازه گیری 
فشارخون خود، غذا نخورید، قهوه و چای ننوشید، 
فعالیت بدنی انجام ندهید، سیگار یا قلیان نکشید، 

ادرار خود را کامال تخلیه کنید و عصبانی نباشید.

بیماری  که سالمت انسان ها را تهدید می کند؛

همه چیز درباره قاتل خاموش! علت عدم افزایش 400 هزار تومانی حقوق 
برخی معلمان

آموزش  وزارت  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
هزار   ۴۰۰ افزایش  عدم  علت  درباره  پرورش  و 
جدیداالستخدام  پیمانی  معلمان  حقوق  تومانی 

وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی ارائه کرد.
افزایش  عدم  علت  درباره  ترکمن،  الهیار  علی 
ورودی  پیمانی  معلمان  حقوق  تومانی  هزار   ۴۰۰
9۷ )ماده بیست و هشت( دانشگاه فرهنگیان  سال 
تکالیف  از  یکی  حقوق  افزایش  بحث  کرد:  اظهار 
اداری  و  بودجه  و  برنامه  سازمان های  و  است  دولت 
ساالنه  ذیربط  قوانین  اساس  بر  استخدامی  و 
بخشنامه افزایش حقوق را تصویب و به دستگاه های 

می کنند. ابالغ  اجرایی 
وی افزود: آنچه در مصوبه مربوط آمده این است 
که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق خاص نیروهای 
رسمی و پیمانی آموزش و پرورش است و به معلمان 
پیدا  و دانشجو معلم ها تسری  و هشت  بیست  ماده 

است. نکرده 
آموزش  وزارت  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
به  پرورش  و  آموزش  وزارت  اینکه  بیان  با  پرورش  و 
کند  ابالغ  را  مصوبه  باید  اجرایی  دستگاه  عنوان 
ایرادی  مجلس  چون  دیگری  مرجع  هر  اگر  گفت: 
به مصوبه دولت دارد باید آن را با دولت حل و فصل 
باطل  مصوبه  دادند  تشخیص  اگر  کند،  بررسی  و 
که  هم  اگر  و  می آید  اصالحی  بخشنامه  است، 
امر  این  می شود.  عملی  همان  بود،  درست  مصوبه 

پیگیری شود. باید توسط مراجع ذیربط 
ابالغی  مصوبه  مفاد  دقیقًا  ما  داد:  ادامه  الهیار 

را عمل کرده ایم.
 28 ماده  معلمان  مگر  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
که  نیستند  پرورش  و  آموزش  پیمانی  استخدام 
مشمول این افزایش باشند؟ گفت: این افراد حقوق 
رسمی  حقوق  و  می گیرند  را  خود  کارورزی  دوران 
برایشان برقرار نیست. دانشجو معلم ها نیز در حال 
بنابراین  نیستند  رسمی  کارمند  و  هستند  تحصیل 
قانون  اساس  بر  می شود  مقرر  برایشان  که  حقوقی 
افزایش  آمده  که  مصوبه ای  است.  خدمت  متعهدین 
تسری  گروه ها  این  به  را  تومانی  هزار   ۴۰۰ حقوق 

نمی دهد.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش 
اساس  بر  است  قرار  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  پرورش  و 
اصالح  گروه  این  حقوقی  احکام  شنیده ها  برخی 
مصوبه  اساس  بر  فعال  خیر،  گفت:  خیر؟  یا  شود 
گمانه  چنین  و  کرده ایم  عمل  درست  موجود، 

نیست. صحیح  زنی هایی 

سوژهخبر
خودروهای کارکرده جایگزین تاکسی های 

فرسوده می شوند 
کشور  شهری  تاکسیرانی  اتحادیه  مدیرعامل 
طبق  فرسوده  های  تاکسی  انباشت  دلیل  به  گفت: 
جایگزین  کارکرده  خودروهای  است  قرار  پیشنهادی 

تاکسی های فرسوده شوند.
مرتضی ضامنی افزود: راهکارهای متعددی برای 
نوسازی ناوگان تاکسیرانی ارائه شده است و بر اساس 
برای ساماندهی  تجربه ای که در سال های گذشته 
شخصی  مسافربران  داشتیم،  شخصی  مسافربران 
می  نام  ثبت  و  داشتند  تاکسی  داشتن  به  تمایل  که 
کردند، در صورتی که خودرو آن ها تایید می شد، بعد 
رنگ، خودروهای  تغییر  و  اداری  مراحل  از گذراندن 

آن ها تبدیل به تاکسی شد.
های  تاکسی  انباشت  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
فرسوده و مشکالت نوسازی ناوگان تاکسیرانی، یکی 
برای  تجربه  این  از  که  است  این  ما  پیشنهادهای  از 

نوسازی ناوگان تاکسیرانی استفاده شود.
گفت:  شهری  تاکسیرانی  اتحادیه  مدیرعامل 
که  شخصی  خودروهای  است  قرار  پیشنهاد  این  در 
از 1۰۰ هزار کیلومتر  و کمتر  از سه سال عمر  کمتر 
ترافیک هستند،  تایید شورای  پیمایش دارند و مورد 
توسط رانندگان تاکسی خریداری و جایگزین تاکسی 
فرسوده شوند تا بعد از گذراندن مراحل اداری و تغییر 

رنگ وارد ناوگان تاکسیرانی شوند.
فرسوده  تاکسی های  نوسازی  طرح  افزود:  وی 
مشترک  همکاری  یک  طی   139۴ سال  بهمن   از 
عامل،  بانک های  برنامه،  و  مدیریت  سازمان  میان 
وزارت کشور و گمرک آغاز شد. برای نوسازی ناوگان 
تاکسیرانی قرار شد که 9۰ هزار تاکسی نوسازی شود 
حوزه  در  رفت،  جلوتر  نوسازی  طرح  که  مرور  به  اما 
بانکی مشکالتی به وجود آمد و در نهایت گرانی بیش 
ها  تاکسی  نوسازی  طرح  توقف  به  خودرو  اندازه  از 

منجر شد. 
اظهار  شهری  تاکسیرانی  اتحادیه  مدیرعامل 
و  ها  تحریم  دلیل  به  که  کنونی  شرایط  در  داشت: 
تورم، قیمت خودرو 2 برابر شده و این موضوع موجب 
متوقف  تاکسیرانی  ناوگان  نوسازی  که  است  شده 
شود، با این حال با ایران خودرو مذاکراتی شده است 
و در جمع بندی که داشتیم قرار شد امسال 1۰ هزار 

تاکسی از این طریق نوسازی شوند. 
ضامنی خاطرنشان کرد: شرکت خودروساز )ایران 
داریم  که  ای  نامه  تفاهم  نویس  پیش  طبق  خودرو( 
برای تحویل این 1۰ هزار خودرو به تاکسیرانی برای 
نوسازی مشکلی ندارد، اما قیمت باال رفته و در عمل 
توان خرید  نوسازی  برای  تاکسی متقاضی  رانندگان 

خودرو با قیمت های جدید را ندارند. 

مزون  در  آتش سوزی 
تالش  با  ــروس  ع لباس 
هفتم  ایستگاه  ــوران  ــام م

شد. اطفاء  و  مهار  مشهد،  نشانی  آتش 
بین الملل  و  عمومی  روابــط  از  نقل  بــه 
ــان آتــش نــشــانــی مــشــهــد، گــزارش  ــازم س
ساختمان  یــک  زیرزمین  در  ــوزی  ــش س آت
منطقه  در  شریعتی  بــلــوار  در  مسکونی 
به  شهروندان  تماس  طریق  از  قاسم آباد 
بی درنگ  که  شد  داده  اطالع   ۱۲۵ سامانه 
منظور  به  ایستگاه هفتم،  از  اطفایی  تیم های 
محل  ــه  روان حریق  اطفای  و  امدادرسانی 

شدند. آتش سوزی 
از  پس  نشانان  آتــش  ــزارش  گ ایــن  بر  بنا 
با  حریق،  محل  اولیه  ارزیــابــی  و  رسیدن 
کرده  حریق  اطفای  به  شروع  الزم  تجهیزات 
و  جست وجو  عملیات  همزمان،  به صورت  و 

شد. انجام  نیز  دود  تخلیه  و  تهویه  همچنین 
بررسی  دست  در  ســوزی  آتش  این  علت 

است.

انتظامی  فرمانده 
از  رضوی  خراسان 
لیتر  میلیون  یک  کشف 

داد. خبر  مشهد  در  قاچاق  سوخت 
سردار  پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل  به 
اخبار  برابر  داشت:  اظهار  تقوی   محمدکاظم 
فرآوردهای  غیرقانونی  دپوی  بر  مبنی  واصله 
انبار  در  هیدروکربن  و  روغن  شامل  سوختی 
رسیدگی  مشهد،  شهر  حاشیه  در  شرکت  یک 
قرار  گاهی  آ پلیس  کار  دستور  در  موضوع  به 

گرفت.
بیان  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 

انبار موردنظر  کرد: ماموران پس از شناسایی 
حضور  با  قضایی،  مجوز  کسب  و  شرکت  این 
نمونه گیری  مخازن  از  نفت  شرکت  نمایندگان 
13 مخزن یک میلیون  از  بازرسی  نتیجه  و در 
 ۴۰ ارزش  به  سوختی  فرآورده های  لیتر 

کردند. کشف  را  ریال  میلیارد 
کلیه  راستا  این  در  گفت:  تقوی  سردار 
راهی  متشکله  پرونده  و  توقیف  محموله ها 

شد. قضایی  مراجع 

خراسان  استان  مرزبانی  فرمانده 
و  افیونی  مواد  کشف  از  رضوی 
موادمخدر  قاچاقچی  سه  دستگیری 

توسط مرزبانان این استان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی استان 
خراسان رضوی، سردار " جان نثار" فرمانده مرزبانی استان 
خراسان رضوی در تشریح این خبر گفت: در راستای برخورد 
مواد  ورود  از  جلوگیری  و  مخدر  مواد  قاچاقچیان  با  قاطع 
افیونی به داخل کشور، مرزبانان این فرماندهی موفق شدند 
طی یک هفته گذشته مقادیری مواد مخدر را کشف و در این 

رابطه 3 قاچاقچی را دستگیر نمایند. 
خراسان  مرزبانان  عملیات  این  در  افزود:  ادامه  در  وی 
رضوی با اشرافیت اطالعاتی و نیز رصد شبانه روزی تحرکات 
موادمخدر  انواع  کیلوگرم    213 از  بیش  شدند  موفق  مرزی 

را  سوز  خانمان  بالی  این  قاچاق  عامالن  و  کرده  کشف 
دستگیر و برای تشکیل پرونده راهی مراجع ذی صالح کنند.
سردار "جان نثار" در ادامه با اشاره به اشرافیت اطالعاتی 
مرزبانان  عنوان داشت : مرزبانان هنگ سرخس موفق شدند 
طی هفته گذشته ۴ قبضه سالح جنگی و یک قبضه سالح 
شکاری غیرمجاز را کشف و در این رابطه نیز 2 نفر دستگیر و 

تحویل مراجع قضایی گردیدند.
گفت:  پایان  در  رضوی  خراسان  استان  مرزبانی  فرمانده 
امروز مرزداران خراسان رضوی با توکل به خدا و ائمه اطهار 
پایداری  امنیت  اند  توانسته  روزی  شبانه  های  تالش  و  )ع( 
را در مرزهای استان ایجاد نمایند، لذا قاچاقیان مواد مخدر  
توانست  نخواهند  استان  این  مرزهای  در  که  بدانند  وسالح 

نقشه شوم خود را عملی نمایند.

کشف بیش از 213 کیلوگرم انواع مواد مخدر توسط مرزبانان استانیک میلیون لیتر فرآورده سوختی قاچاق در مشهد کشف شدآتش سوزی در مزون عروس در مشهد
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َخّیام  ابراهیم  بن  ُعَمر  ابوالفتح  غیاث الدین 
ریاضی دان،  فیلسوف،  اگرچه  نیشابوری 
اما  بوده است  همه چیزدان  بقولی  و  ستاره شناس 

بیشتر از هرچیزی او را با رباعیاتش می شناسند.
که  می شود  برداشت  اینچنین  تاریخی  متون  از 
است.  می زیسته  تاریخ  از  ویژه ای  دوران  در  خیام 
شدت  مدعیان  و  متفکرین  بین  مذهبی  مجادالت 
سقوط  با  او  حیات  نیز  سیاسی  نظر  از  و  داشته 
است.  بوده  همزمان  شلجوقیان  ظهور  و  بویه  آل 
لقب  خود  عصر  امام  و  حجت الحق  را  او  همچنین 

داده اند. 
دستاوردهای او در ریاضیات آنقدر پیچیده است 
علم  این  بر  تسلط  و  تخصص  به  آن  از  نوشتن  که 
نیازمند است. یکی از برجسته ترین کارهای خیام را 
می توان سروسامان دادن گاهشماری ایران در زمان 
پادشاهی  دورٔه  در  که  نظام الملک،  خواجه  وزارت 

ملک شاه سلجوقی بود، دانست.  
نیز  موسیقی  ریاضی  واکاوی  به  همچنین  او 
به سه  را  تقسیم یک چهارم  و مسئله  پرداخته است 
نیم پردٔه  با  بی نیم پرده،  مایه های  به  مربوط  فاصله 

باالرونده، و یک چهارم پرده را شرح می دهد.
دنبال  و  نیست  راز خیام  این ها  از  اما هیچکدام 

اسرار خیام باید در رباعتش گشت. 
y آویزان از دامان خیام

شناخت«  »خیام  کتاب  در  فرزانه«  »محسن 
رباعیات  که  آگاهند  خیام شناسان  همه   می گوید: 
اصیل  رباعیات  به  قرون  طي  در  بسیار  الحاقي 
حکیم نیشابور پیوسته اند و بسیاري از رباعي گویان 
سیاسي،  اوضاع  از  بیم  جمله  از  چند،  دالیلي  به 
خویش  عقاید  بیان  براي  کافي  شهامت  نداشتن 
و  خیام  شهرت  از  برخورداري  منظور  به  یا  و 
شهرت  این  سایه ي  در  خویش  سروده هاي  ترویج 
او منسوب کرده اند.  به  را  عالمگیر، سروده هایشان 
براي  نیز  کاتبان  از  برخي  گاهي  دیگر  سوي  از 
تصوف،  با  آن  آمیختن  و  خیامي  فلسفه ي  تعدیل 
ترتیب  این  به  و  نوشته اند  صوفیانه اي  رباعي هاي 
را دشوارتر  تحلیل  و  کار تشخیص  افزایش  ها  این  با 

کرده اند.
جرالد«  »فیلدز  اینکه  بعداز  اینجاست  جالب 
روی  به  را  خیام  رباعیات  جهان  دروازه  انگلیسی 
گرفتند  تصمیم  اروپائیان  از  تعدادي  گشود،  غرب 
و  بپردازند  خیام  به  منسوب  رباعیات  بررسي  به  که 
تشخیص دهند که کدام رباعي ها به راستي متعلق 
به  مي توان  افراد  این  جمله  از  هستند.  خیام  به 
»واالنتن ژوکونسکي« خاورشناس روسي، »فریدریخ 

سن«  کریستین  »آرتور  و  آلماني  دانشمند  ُرزن« 
نیز  محقق دانمارکي اشاره کرد. در کشور خودمان 
تالش هایي در این زمینه صورت گرفته است، ولي 
هنوز هم در مورد بسیاري از رباعیات، شك و تردید 

وجود دارد.
»طیار  اثر  »طربخانه«  کتاب  در  همچنین 
است:   آمده  تبریزي«  رشیدي  حسین  احمدبن 
بر  بي سابقه  وسواس  با  خیام  که  مي بینیم  اگر 
غنیمت شمردن دم تأکید مي کند و نمي خواهد که 
این دلیل است که  به  ببازد،  به هیچ  را  عمر گرامي 
مي خواهد با شاد زیستن زمینه ي باروري استعداد 
خالقیت هاي  جهت  در  را  خویش  فطري  هوش  و 
خود  سخن  مدعا،  این  شاهد  سازد.  فراهم  علمي 

اوست که مي گوید:
ترکیب طبایع چو به کام تو دمي است
رو شاد بزي اگرچه بر تو ستمي است

با اهل خرد باش که اصل تن تو
گردي و شراري و نسیمي و نمي است

y لحظه اندیشی« و »خوش باشی«، فلسفه خیام«
فلسفه  خیام،  راز  مهمترین  شک  بی 
را  او  که  است  »خوش باشی«  و  »لحظه اندیشی« 

محبوب و قابل ستایش ساخته است. 
است  آیینی  بنام  شاعران  از  که  اسماعیلی  رضا 
از  بیش  و  پیش  خیام  تردیدی،  هیچ  است  معتقد 
آن که شاعر باشد، عالمی روشن اندیش با گفتمانی 
است.  بوده  دین  از  معنوی  و  انسانی  فرامذهبی، 
عالم، فقیه، فیلسوف، حکیم، ریاضیدان، و ُمنّجمی 
دینی،  آموزه های  از  انسانی  دریافتی  و  درک  با  که 
آرامش،  سرمنزل  به  بشری  قافله  رساندن  دنبال  به 

سعادت و رستگاری بوده است. 
خیام  بزرگداشت  بمناسبت  که  یادداشتی  در  او 
و  معنوی  شاعری  می گوید:خیام  است،  نگاشته 
زمان  در  وی  بود.  باال  صدری  سعه   با  فرامذهبی 
فراوانی  مصائب  اندیشه ای  چنین  خاطر  به  خویش 
شد،  متحمل  زهدفروش  خرقه پوشان  سوی  از  را 
تکفیر  عقل،  حاشیه نشینی  عصر  او،  عصر  که  چرا 
خشک اندیش  متحجران  ترک تازی  و  فیلسوفان 
در  حافظ  همچون  خیام  گفت  باید  واقع  در  بود. 
رباعی هایش دکان زهدفروشی را تخطئه کرده و بر 
سکه  با  که  است  تاخته  ریاکاری  و  دورو  مسلمانان 

دین به دنبال تجارت دنیا هستند.
و  مذهبی  تعصبات  می دهد:  ادامه  اسماعیلی 

فرقه ای در بازنگری خیام به »دین موجود« و تالش 
از سیمای »دین موعود«  پرده برداری  برای  عالمانه 
تقابل و جدال بی سرانجام  نبود، بخصوص  بی تاثیر 
دنبال  به  حافظ  همچون  خیام  سنی«.  و  »شیعه 
و جنگ های  بود  و جهان حقیقت  از جان  رونمایی 
و  حیرت  محصول  را  دینی  تعصبات  و  مذهبی 
و  درک  از  که  می دانست  انسان هایی  سرگردانی 
دریافت گوهر ناب حقیقت و فهم درست دین و آیین 
عاجزند. حکیم خیام دلبسته گذشته و آینده نبود. 
شاعر واقع بینی بود که در لحظه زندگی می کرد، و 
تبیین این اندیشه، جانمایه اکثر رباعی های اوست 
که به زبانی فصیح و عاری از تکلف و تصنع سروده 
می کنند  غلط  تعبیر  ویژگی  این  از  شده اند.برخی 
غنیمت شمار  دم  و  »ابن الوقت«  خیام  می گویند  و 
فیلسوفی  و  فقیه  خیام  که  حالی  در  است.  بوده 
ناپایداری  به  وقوف  با  که  است  بوده  واقع بین 
رنج گذشته و حسرت  از  با رهانیدن خود  و  جهان، 
آینده، به دنبال رسیدن به سرمنزل آرامش و امنیت 
»واقع بینی«،  دیگر:  تعبیری  به  است.  بوده  خاطر 
رمز  و  راز  در»لحظه«  زندگی  و  »حال«اندیشی 
موفقیت این شاعر بزرگ است. این دقیقه ای است 

که در آموزه های دینی نیز بر آن تاکید شده است.
y هرکسی از ظن خود یار خیام شده است

از  هرچه  می گوید  خیام«  »راز  کتاب  نویسنده 
نسبت  او  به  که  رباعیاتی  می شویم  دور  خیام  عصر 

داده می شود بیشتر است.
قدیمی ترین  افزاید:  می  خطیب زاده  علیرضا 
کتاب  شده  نقل  خیام  رباعیات  از  که  مأخذی 
مرصادالعباد، از نجم الدین رازی است که با توجه به 
تضاد فکری بین عارفان و فیلسوفان، با طعن و لعن 
بسیار از او یاد می کند.او همچنین درباره علت این 
میزان اختالف در نسخه های مختلف بیان می کند: 
اساسی ترین دلیل این است که ما هیچ نسخه به جا 
نداریم. چنان که  رباعیات خّیام در دست  از  مانده 
در  خّیام  نام  به  که  رباعیاتی  اولین  شد  اشاره  قبال 
کتب تاریخی درج شده همان کتاب »خریده القصر 
معروف  اصفهانی  از محّمد حامد  العصر«  و جریده 
به عمالدین کاتب اصفهانی است که به سال 5۷2 
می آید  دست  به  خّیام  فوت  از  پس  سال   55 یعنی 
می گیریم  فاصله  خّیام  زمان  از  هرچه  آن  از  پس  و 
افزوده  نیشابوری  خّیام  نام  به  رباعیات  تعداد  بر 
می شود که ما امروزه با بیش از یک هزار رباعی به نام 
خّیام در مجموعه های مختلف روبه رو هستیم. با این 
نظر قبل از این که اسناد تعیین کننده باشند ذوق و 
سلیقه و نیز نوع تفکر جمع آوری کننده در انتخاب 
همین  به  و  است  بوده  دخیل  رباعیات  گزینش  و 
دلیل خّیام از انسانی عابد و عارِف واصل تا متفکری 
پیدا  شخصیت  زندیق  و  نیهیلیست  دهری مسلِک 

کرده است.

چرا نام شاعر نیشابوری در جهان پر آوازه است؟

راز خیام ترک برداشتن سر مجسمه نادرشاه در 
مشهد صحت ندارد

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  معاون 
برداشتن  ترک  گفت:  رضوی  خراسان  گردشگری 
سر مجسمه نادرشاه در مشهد به هیچ وجه صحت 
ندارد و اصل عملیات مرمت مجسمه نادر به پایان 
رسیده و بازدیدهای الزم هم انجام شده و تا کنون 
مجسمه  این  در  ترک  هرگونه  از  مکتوبی  گزارش 

ارائه نشده است.
مرجان اکبری افزود: اخبار منتشر شده به نقل 
از یکی از کارشناسان میراث فرهنگی استان مبنی 
بر ترک برداشتن قسمت سر این مجسمه به هیچ 
وجه صحت ندارد و هم اکنون مجسمه در وضعیت 

عادی است.
با اشاره به پایان دو مرحله مرمت مجسمه  وی 
اثر،  این  مرمت  سوم  مرحله  کرد:  اضافه  نادرشاه 
نانو  روش  به  شده  قرار  که  است  تثبیت  مرحله 
تثبیت مجسمه انجام شود لذا پژوهشکده باستان 
که  دهد  می  انجام  را  اقدام  این  امسال  شناسی 
طبق پیش بینی ها بین دو تا سه ماه آینده انجام 

می شود.
شهدای  راه  چهار  در  افشار  شاه  نادر  مجسمه 
باغ  یا  نادری  باغ  به  این شهر و در فضایی موسوم 
شده  نصب  افشار  نادرشاه  یادبود  به  نادری  موزه 

است.
هوشنگ  توسط   13۴2 سال  در  مجسمه  این 
مجسمه  بزرگ  استاد  توسط  و  طراحی  سیحون 
سازی ایران استاد ابوالحسن صدیقی ساخته شد. 
به طور عمده  اثر  این  رفته شده در  به کار  مصالح 
از سنگهای خشن و سخت گرانیت کوهسنگی که 
در مشهد مقدس واقع گردیده است مورد استفاده 

قرار گرفته است.
عشایری  چادر  یک  مانند  به  مقبره  پوشش 
و  است  شده  کشته  و  زاده  آن  در  نادر  که  است 
پوشش دیوارهای مقبره از سنگهای مرمر اخرایی 
رنگ مراغه است و مجسمه به صورت اسبی است 
از  تعدادی  و  است  سوار  آن  روی  بر  شاه  نادر  که 

سربازانش پشت سر او هستند.
در  اقامتش  زمان  در  را  اثر  این  صدیقی  استاد 
انتقال داد و طرح  ایران  به  و  ایتالیا ساخت  کشور 
متحد  برای  نادرشاه  تالش  نشانگر  مجسمه  اولیه 
همچنین  و  سرزمین  این  گسترش  و  ایران  کردن 

قدرت و صالبت نادر در زمان حکومتش است.
مجسمه نادرشاه و سربازانش در موسسه برینی 
ایتالیا ساخته شده و روی پایه سنگی به ارتفاع 1۷ 
متر در جهت شمالی و جنوبی نصب و اجرا شده 

است. این اثر نفیس بیش از 1۴ تن وزن دارد.

خبرخبر
موزه ها و آینده سنت ها

محمد رضا پهلوان*
ایکوم شورای جهانی موزه ها ،همه ساله به مناسبت  
ها  موزه  برای  ،شعاری  میالدی  جدید  سال  فرارسیدن 
، اعالم می نماید .برای  سال 2۰19  میالدی، موزه ها 
به مثابه ی کانون های فرهنگی و آینده ی سنت ها ،نام 
یک  فعالیت  مشی  خط   شعار  .این  است  شده  گذاری 
ساله ی موزه های دنیا ، محسوب می گردد .ایکوم آخرین 
تعریف از موزه را اینگونه بیان می کند : موزه مکانی از 
گوناگونی های زندگی ، نژاد ، فضاهای زیستی ، دانستنی 
ها ، فرهنگ محیط زیست ، میراث صنایع دستی ،هنرها 
،شیوه های عشق ورزی ، زندگی انسان از تولد تا مرگ و 
،آموزش  ،تعامل  ارتباط  ایجاد  ،با هدف  کانون فرهنگی 
،مشارکت جمعی ،روحیه بخشی ، یادگیری و شادکامی 
،حفاظت و مرمت و مستند نگاری آثار موزه ای است.برای 
پرداختن به این شعار ، ابتدا بایستی  تعریفی از سنت 
داشته باشیم و سپس به نقش موزه ها در احیای سنت ها 

و آیین و آداب و رسوم بپردازیم.
می  تقسیم  بخش  دو  به  کلی  بطور  فرهنگی  میراث 
گردد . میراث فرهنگی ملموس )مادی( و میراث فرهنگی 

ناملموس )معنوی(
میراث فرهنگی ملموس به بخشی ، اطالق می گردد 
که وجود خارجی دارند و قابل لمس هستند همانند آثار 
و بناهای تاریخی و اشیا تاریخی که در موزه ها به نمایش 
در می آیند .میراث فرهنگی ناملموس و یا معنوی  همان 
آداب و رسوم ، سنت ها ، آیین ها ، زبان  ، گویش ، باورها  ، 
اعتقادات و هنرهای نمایشی و فولکلور هستند که همانند 
میراث فرهنگی ملموس ، پل ارتباطی بین گذشته و حال 
محسوب میگردند.حفظ  و  احیای سنت ها یک موضوع 
ملی  است و انتظار میرود تمام دستگاه های مرتبط با  
موضوع تاریخ  ،فرهنگ و  هنر ، موسسات    آموزشی و  
دانشگاهها ، محققین و پژوهشگران و عموم مردم به آن 

اهتمام  ورزند و توجه داشته باشند
موزه ها عالوه بر کاربرد نمایش ، گردآوری ، حفظ و 
احیا و مرمت و بازسازی آثار منقول  و معرفی آن به بازدید 
کنندگان  ، نبایستی  از معرفی و احیای سنت ها ، غافل 
شوند، ایران به لحاظ  تنوع در آیین ، آداب و رسوم و سنت 

ها یکی از مهم ترین کشور های دنیا است .
ی  مثابه  به  موزه  وظایف   ، سنت  تعاریف  به  توجه  با 
کانون های فرهنگی  ، دوچندان می شود و احیا و   حفظ 
این سنت ها  در بسیاری از آثار موزه ای  به اشکال مختلف 
هنری طرح و نقش ، حک شده است و آن بخش هایی 
با  بایستی   ، که امکان آن بصورت   دیداری وجوددارند 
برگزاری مراسم نشست های تخصصی و با بهره گیری از 
هنرمندان هنر های نمایشی  ، تجسمی و با زبان  هنر ، به 
نسل  جدید و بازدید کنندگان  خود را به نمایش بگذارند  و 

سهم خود را در حفظ و احیای سنت ها ،ادا نمایند.
*رییس گروه موزه های میراث فرهنگی خراسان رضوی

انقالب  هنری  حوزه  رئیس 
شاهنامه،  گفت:  اسالمی 
هویت  تاریخ،  فرهنگ،  شناسنامه 

و زبان ما است و باید آن را پاس داشت.
تقویت  ضرورت  به  اشاره  با  شریف  مومنی  محسن 
سال ها  توس  حکیم  داشت:  اظهار  حماسی  روحیه 
پیش این مهم را دریافت و از نگاه دین و مفاهیم قرآنی 
به حماسه پرداخت لذا از این جهت، شاهنامه یک اثر 
امروز  زمانه  در  افزود:  وی  است.  فرامکانی  و  فرازمانی 
طبیعت  طبق  تا  می شود  انجام  بسیاری  تالش های 
عروج  راوی  اینکه  جای  به  هنرمندان  غربی،  هنر 
انسان باشند قصه گوی سقوط انسان شوند؛ ما باید در 
دیگران  زمین  در  که  باشیم  مواظب  جنگ  میدان  این 
دبیرخانه  تاسیس  دست اندکاران  از  من  و  نکنیم  بازی 

با  مقابله  مسیر  در  حرکتی  ایجاد  برای  حماسی  هنر 
انقالب  هنری  حوزه  می کنم.رئیس  تشکر  جریان  این 
اسالمی با اشاره به اهمیت پیگیری موضوعات پژوهشی 
است  کسی  فردوسی  کرد:  خاطرنشان  عرصه،  این  در 
که زبان فارسی را احیا کرد و اگر نبود چه بسا سعدی، 
موالنا و حافظ  نیز نبودند؛ در واقع شاهنامه، شناسنامه 
پیشنهاد  لذا  است  ما  زبان  و  هویت  تاریخ،  فرهنگ، 
و  کرده  مطالعه  را  نیز  دیگر  ملل  حماسه های  می کنم 
را  آنان  با  خود  قهرمانان  و  حماسه آفرینان  تفاوت های 
بشناسیم. مومنی خاطرنشان کرد: قهرمانان ما از میان 
همین ملت برخاسته  و از جنس مردم هستند و توصیه 
من به دبیرخانه هنر حماسی این است که هنرمندان را 
بیش از گذشته متوجه قهرمانان ایران  اسالمی کرده و 

به معرفی سیره آنان بپردازیم.

نمایشگاه  درچهاردهمین 
نسخ  مشهد،  قرآن  المللی  بین 
)ع(  بیت  اهل  به  منسوب  خطی 
شد.در  گذاشته  نمایش  به  مشهد  قرآن  نمایشگاه  در 
همسان سازی  قرآن  نسخه های  از  اثر   8۰ مجموع 
شده منسوب به دست خط ائمه معصوم )ع( به همراه 
دیگر نفایس قرآنی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
عموم  بازدید  معرض  در  رضوی  قدس  آستان  اسناد 
نفیس  عالقه مندان قرار گرفته است.ماکت قرآن های 
منسوب به دستخط امام علی )ع(، امام حسن مجتبی 
همچنین  و  کتابت شده  ممتاز  کوفی  خط  به  که  )ع( 
وقف  )ع(  حسین  امام  دست خط  به  منسوب  قرآن 
و  قرآن  بین المللی  نمایشگاه  در  انقالب،  معظم  رهبر 
عترت به نمایش گذاشته شده است.قرآن منسوب به 

دست خط امام سجاد )ع( از دیگر نسخه های قرآن های 
که  است  نمایشگاه  این  در  درآمده  نمایش  به  خطی 
نسخه اصلی این اثر بر روی پوست آهو را شاه عباس 
کرد.همچنین  وقف  رضوی  مقدس  آستان  در  صفوی 
خط  دست  به  کتابخانه  در  موجود  قرآن  قدیمی ترین 
معرض  در  نمایشگاه  این  در  )ع(  علی  امیرالمؤمنین 
به  منسوب  است.آثار  گرفته  قرار  عالقه مندان  بازدید 
ائمه معصومین )ع( ضمن متبرک بودن به دست خط 
از کوفی قدیم به نسخ عربی  ایشان، سیر تحول خط 
همسان سازی  می دهد.نسخه های  نشان  نیز  را  امروز 
به  اطهار )ع(  ائمه  به دست خط مبارک  شده منسوب 
همت سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی در نخستین نمایشگاه بین المللی قرآن 

مشهد به نمایش گذاشته شده است.

گفت:  خوشنویس  یک 
زیاد  بسیار  نمایشگاه  در  انرژی 
زیادی  زحمت  غرفه داران  و  است 
خالی  نمایشگاه  این  در  مردم  جای  اما  کشیده اند 
است. امیر شاهرخ فرد یوسفی در حاشیه چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت اظهار کرد: تقریبا 
چهل سال است که کار خوشنویسی  با خط نستعلیق 
کرده  پیدا  گرایش  تذهیب  به  سپس  و  کرده   آغازه  را 
از  بعد  افزود:   آن مشغول شدم. وی  به  و چند سالی 
مشغول  و  شدم  عالقه مند  حروف  طراحی  به  مدتی 
ابتدا  و  شده  بسم الله  اسم  روی  بر  تایپوگرافی  کار  به 
برای خود کار می کردم تا اینکه نمایشگاهی در کویت 
برگزار شد و برای اولین بار کارهای بسم الله خود را در 
از  بسیار خوبی  استقبال  و  کردم  نمایشگاه عرضه  آن 

تا کنون حدود 1۰۰۰  از آن زمان  و  آن صورت گرفت 
ادامه  کار  این  همچنان  و  کرده  طراحی  را  بسم الله 
از  خود  ارزیابی  خصوص  در  خوشنویس  این  دارد. 
نمایشگاه امسال بیان کرد: امسال دومین سال است 
تنها  پارسال  هستم.  غرفه دار  مشهد  نمایشگاه  در  که 
نمایشگاه عرضه  در  را  کارهای خود  به عنوان مهمان 
و  بیلبورد  پوستر،  طراحی  واسطه  به  امسال  اما  کردم 

کارت حضور پررنگ تری در نمایشگاه ایفا کردم.
در  بنده  کرد:  خاطرنشان  یوسفی  فرد 
کویت،  کشورهای  در  متعددی  قرآن  نمایشگاه های 
آلمان  همچون  دنیا  مختلف  جاهای  و  ترکیه  قطر، 
شرکت داشته ام و جشنواره های قرآنی در این کشورها 
نمایشگاه  این  با  و قابل مقایسه  پررنگ تر است  بسیار 

نیست. مدت زمان نمایشگاه خوب هم نیست.

رئیس حوزه هنری کشور:
شاهنامه شناسنامه فرهنگ، تاریخ، هویت و زبان ما است

 نسخ خطی منسوب به اهل بیت )ع( در نمایشگاه قرآن مشهد
 به نمایش درآمد 

یک خوشنویس:
جای مردم در نمایشگاه قرآن خالی است

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: برگزاری 
نمایشگاه قرآن یک جریان سازی را در هر استان و حتی 
در سطح کشور ایجاد می کند. این جریان سازی قرآنی 
استان  غالب  افکار  و  عمومی  افکار  که  می شود  باعث 
به آن نمایشگاه توجه کنند و با آن ارتباط برقرار کنند. 
این ارتباط سبب آشنایی با تازه های نشر در حوزه علوم 
دارند  قرآنی  جنبه های  ماهیتًا  که  هنری  آثار  و  قرآنی 
می شود. هم چنین باعث می شود که افراد در آن حوزه 
معرفتی  حوزه  برای  زمینه ای  و  کنند  مطالعه  و  تأمل 
نمایشگاه  کرد:  اظهار  احمدی  مهدی  می شود.محمد 
قرآن تنها یک بستر ایجاد می کند؛ یعنی باید بعد از آن 
تبدیل به ارتباط جامع با کتاب و علوم قرآنی شود. وگرنه 
نمایشگاه ها  این  می یابد.  کاهش  مجددًا  جریان  این 
با  افراد  ارتباط  و  افراد  فکری  تحول  در  می تواند 

موضوعات قرآنی نقش قابل توجهی داشته باشد.
از  کرد:  بیان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مشاور 
جنبه  دو  باید  نمایشگاه  که  هستیم  این  به  قائل  ابتدا 
داشته باشد. یک جنبه ظاهر، زیبایی و شکل و شمایل 
نمایشگاه است که از نظر روانی می تواند ارتباط برقرار 
کیفیت  و  محتوا  است،  مهم تر  که  بعدی  موضوع  کند. 

نمایشگاه است.
دو  طی  که  تخصصی  نشست های  گفت:  احمدی 
سال اخیر در نمایشگاه ها در رابطه با موضوعات مختلف 
کمک  نمایشگاه  کیفیت  به  توانسته  می شود،  برگزار 
کند، بسیاری از شبهات فکری را جواب بدهد و رابطه 
مردم و محققین را با موضوعات قرآنی برقرار کند. این 
موضوع در ارتقای کیفیت بسیار موثر است. آثار قرآنی 
کیفیت  نیز  است  نمایشگاه  در  اخیر  سال  دو  طی  که 
نمایشگاه  این  از  خبره  هنرمندان  یعنی  دارند.  بهتری 

نمایشگاه  این  تاثیر  از  نشان  این  و  می کنند  استقبال 
آثار هنری  است که هنرمندان به خود اجازه می دهند 
یا چنین  بدهند  ارائه  آنجا  قرآنی  را در حوزه  قوی خود 

آثاری را ایجاد کنند.
وی اظهار کرد: اکنون در 19 استان کشور نمایشگاه 
نمایشگاه ها  این  همه  که  زمانی  می شود.  برگزار  قرآن 
جنبه ها  این  همه  که  کردیم  مشاهده  کردیم  ارزیابی  را 
از  پس  سال  هر  است.  شده  رعایت  آن ها  در  تقریباً  
نمایشگاه آسیب شناسی انجام می شود، نقاط ضعف و 
آینده  سال  در  می شود  سعی  و  می شود  مشخص  قوت 
آن ضعف ها نسبتًا کاهش پیدا کند.مشاور وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با بیان اینکه »عرضه تولیدات مذهبی 
کرد:  عنون  نیست«،  کفایت  حد  در  مجازی  فضای  در 
این دغدغه ایجاد شده که فضای مجازی امروزه هم در 
حوزه مثبت و هم در حوزه منفی بسیار تاثیر گذار است. 
کرده اند  کار  این  به  شروع  موسسات  از  برخی  اکنون 
در  مختلف  مناسبت های  به  را  قرآن  آیات  از  نکاتی  که 
رسانی  اطالع  اکنون  می دهند.  قرار  مجازی  فضای 
آموزش های  و  قرآنی در فضای مجازی  برای موسسات 
وسیع  آن قدر  فضا  این  اما  است؛  شده  شروع  مجازی 
متوجه  دارد. همه  را  بیشتر  کار  که هنوز ظرفیت  است 
تاثیر زبان شده اند، این انگیزه ایجاد شده و من معتقدم 
با این انگیزه در آینده شاهد تحول بهتری خواهیم بود. 
یعنی  می کند؛  حمایت  حوزه  این  از  نیز  ارشاد  وزارت 
حوزه  این  در  که  کسانی  از  نیز  عترت  و  قرآن  معاونت 

فعالیت دارند حمایت به عمل می آورد.
دولت،  فرهنگی  عملکرد  خصوص  در  احمدی 
مراکز  تقریبًا  دولت،  در  فرهنگی  مسائل  مجری  گفت: 
فرهنگی که در راس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

است، هستند. دولت به هر حال در حوزه های مختلف 
این  در  فرهنگی  اقدام  چند  است.  کرده  فعالیت 
یازدهم  دولت  در  اینکه  یکی  است.  شده  انجام  مقطع 
ظرفیت های  به  را  اصالت  ارشاد  وزارت  دوازدهم،  و 
فرهنگی و هنری استان ها داده است. در گذشته اعزام 
گروه های فرهنگی و هنری به خارج از کشور بیشتر از 
پایتخت انجام می شد؛ اما اکنون چند سال است که از 
توانمندی هنرمندان استانی استفاده می کنند و همین 
را  تهران  به  استانی  نخبگان  مهاجرت  جلوی  موضوع 
اعتقاد  این هنرمندان استانی  گرفته است. در گذشته 
داشتند تنها در صورت رفتن به تهران رشد خواهند کرد.
وی ادامه داد: دومین اقدامی که در حوزه فرهنگ 
انجام داده  ابتکارات این دولت است و وزارت ارشاد  از 
زیادی  اطالعات  مردم  گذشته  در  است.  شفاف سازی 
با  شاید  و  نداشتند  ارقام  و  اعداد  از  بسیاری  به  راجع 
ایجاد برخی شبهات مجبور بودند بپذیرند که واقعیت ها 

تاکید  به  توجه  با  دولت  اکنون  اما  نمی دانسته اند.  را 
مقام معظم رهبری و رئیس جمهور روی این موضوع کار 
می کند. وزارت ارشاد اکنون تمام قراردادها و برنامه های 
فرهنگی خود را به طور شفاف روی سایت قرار می دهد. 
میزان  و  می گیرد  را  شایعات  جلوی  شفاف سازی  این 
مردم  می برد.  باال  را  حاکمیت  به  نسبت  مردم  اعتماد 
و  دانسته  خود  از  را  آن ها  دولت  می کنند  احساس 

موضوعی مخفی نداشته است.
اینکه  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مشاور 
اخیرًا وزارت ارشاد را آسیب شناسی کرده است، عنوان 
پا گیر حذف شده است.  از موارد دست و  کرد: برخی 
مثالً مجوزهایی بود که در یک مقطع ضرورت داشتند، 
اما مشخص نیست که اکنون نیز ضرورت داشته باشد. 
با آسیب شناسی صورت گرفته این موارد را کم کرده اند 
تا مردم زودتر بتوانند به کارهای خود برسند. این ها از 

اقدامات زیربنایی است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

نمایشگاه قرآن، جریان ساز است خبرخبر
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خبر
رئیس کمیسیون عمران شورا با اشاره به تغییرات 

هندسی معابر مشهد مطرح کرد؛
اصالحات کافی نیست 

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی 
شهر مشهد در خصوص اجرای طرح اصالحات هندسی 
معابر شهری مشهد و توجه به مزایا و معایب آن، اظهار 
کرد: ظرف مدتی که اصالحات هندسی آغاز شده است 
و  افکار عمومی هستیم  از سوی  برخورد  نوع  شاهد دو 
نیست. کافی  معضل   رفع  برای  تنهایی  به  اصالحات 

کارشناسان  دانشگاه  در  افزود:  مهدی نیا  محمدهادی 
و اساتید دانشگاهی معتقدند که اگر با ترافیک برخورد 
فیزیکی صرف کنید هیچ اتفاقی نمی افتد و مثال های 
هم  درست  و  می آوردند  آن  خصوص  در  متعددی 
می کنید  باز  را  ترافیکی  قفل  یک  واقع  در  می گویند. 
حوزه  می شود.  قفل  ترافیک  دیگر  نقطه ای  در  باالتر  و 
ترافیک حوزه برخورد فیزیکی صرف نیست و باید عرضه 
و تقاضا را مدیریت کرده و حمل ونقل عمومی تقویت شده 
تا مشکل حل شود. یابد  ارتقا  مردم  فرهنگ عمومی  و 

مهدی نیا تصریح کرد: از سوی دیگر عموم مردم عادی 
از این موضوع راضی هستند و بسیار استقبال کرده اند 
انجام نشده  این کار زودتر  این که چرا  از  و حتی برخی 
متعدد  پیشنهادات  خصوص  این  در  و  هستند  ناراضی 
خاطرنشان  است.وی  شده  ارائه  مردم  سوی  از  دیگری 
کرد: واقعیت این است که در حوزه ترافیک باید دو کار 
نرم افزاری و سخت افزاری هم زمان انجام شود. نمی توان 
گفت که نباید تقاطع غیر هم سطح بزنیم و تنها باید بر 
روی فرهنگ ترافیکی کار کنیم.رئیس کمیسیون عمران 
و شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد افزود: هم چنین 
مگر  و  چیست  ترافیکی  فرهنگ  می گویند  عده ای 
می شود با بنزین 1۰۰۰تومانی بر روی فرهنگ ترافیکی 
کار کرد. بنزین از آب ارزان تر است و در این شرایط کار 
کردن بر روی عدم استفاده از خوردوی شخصی معنا پیدا 
نمی کند، چراکه در انتها حتی آن استاد دانشگاهی هم 
وقتی به این موضوعات می رسد با خودروی شخصی به 
سر کار می رود، به قول ارسطو در این شرایط کسی به 
اندوخته های ذهنی خود کار ندارد و بر اساس منطق بازار 
رفتار می کند. وی بیان کرد: معتقدم هر دو این اقدامات 
افزایش  در  می توانیم  هرچه  ما  باشد.  هم  کنار  در  باید 
افزایش  و  محوری  خودرو  کاهش  و  ترافیکی  فرهنگ 
هزینه برای استفاده از خودروی شخصی کار کنیم و از 
بر اساس تکلیفی که طرح های باالدستی  سوی دیگر  
دهیم.  گسترش  را  شهر  حمل ونقل  شبکه  گذاشته اند 
در طرح تفصیلی احداث 1۴ تقاطع غیر همسطح برای 
مشهد تصویب شده و جزء تکالیف شهرداری است و باید 
اعتبارات  افزایش  به  توجه  با  این اساس  بر  انجام شود. 
عمرانی در سال 98 آغاز احداث 5 پروژه را تکلیف کردیم 
را  اقدام  دو  هر  ترافیک  مشکل  حل  یعنی  شود،  آغاز 

می طلبد.

همزمان با والدت امام حسن مجتبی)ع( صورت می گیرد؛
بهسازی معبر جنوبی بین شهرک شهید 

رجایی و باهنر
بهسازی  پروژه   شهردار منطقه شش مشهد گفت: 
و آسفالت معبر جنوبی حد فاصل شهرک شهید رجایی 
و باهنر  همزمان با والدت امام حسن مجتبی)ع( بهره 
ا...  حجت  امروز  صبح  گزارش  به  شود.   می  برداری 
از  ای  عمده  بخش  افزود:  مطلب  این  بیان  با  حیدری 
پروژه های مدیریت شهری درمناطق کم برخوردار اجرا 
شده و عزم شهرداری مشهد و شورای پنجم بر این است 
چه  هر  را  شهر  متن  و  حاشیه  میان  موجود  شکاف  که 
سریعتر برطرف شود.حیدری با بیان این که اعتبار آماده 
پروژه  پروژه  ۴۷ میلیارد ریال است، گفت:  این  سازی 
بهسازی و آسفالت معبر جنوبی حد فاصل شهرک شهید 
رجایی و باهنر با کار شبانه روزی، ظرف مدت 2ماه  با 
هدف رفاه حال شهروندان به بهره برداری رسیده است.

راه اندازی سامانه هوشمند نظرسنجی 
آمارهای غیرثبتی شهرداری  

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  مدیرعامل 
ارتقای سیستم جدید  و  راه اندازی  از  شهرداری مشهد 
کل  اداره  پرسشگران  ویژه  ثبتی،  آمارهای  نظرسنجی 
آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد خبر 
داد. به گزارش صبح امروز، محمدجواد رجائیان ضمن 
اعالم این مطلب گفت: مطالعات آماری و ثبت بازخورد 
از فعالیت های سازمانی از اهمیت ویژه ای در هر سازمان 
این  اهیمت  به  توجه  با  است.  برخوردار  خدمت محور 
برداشت  جهت  موبایلی  نظرسنجی  نرم افزار  موضوع، 
پرسشگران  توسط  میدانی  صورت  به  شهروندان  نظر 
شهرداری راهاندازی گردید. وی ضمن اشاره به پیشینه 
برای  سامانه ای  گذشته  در  داشت:  اظهار  سامانه  این 
کارایی  که  بود  موجود  غیرثبتی  آمارهای  نظرسنجی 
هزینه های  بودن  باال  به  توجه  با  و  نداشت  مطلوبی 
نگهداری و توسعه آن، همچنین به منظور برخورداری 
آمارهای  نظرسنجی های  انجام  در  روز  تکنولوژی  از 
غیرثبتی و استفاده از امکانات بیشتر نظیر مدیریت کار 
که  شد  خارج  استفاده  ازچرخه  قبلی  سامانه  همراه، 

صرفه جویی پانصد میلیون ریالی را در پی داشت. 
هوشمند  سامانه  ویژگی های  خصوص  در  رجائیان 
فرم ساز،  امکانات  گفت:  غیرثبتی  آمارهای  نظرسنجی 
موبایلی،  زیاد  امکانات  و  فرایند ساز  گزارش ساز، 
دسترسی ها،  و  داده ها  معتبرسازی  و  محدودسازی 
باالی  سرعت  شده،  جمع آوری  اطالعات  باالی  دقت 
تولید فرم و گزارش، باعث توانمندی های منحصر به فرد 
این سامانه شده به نحوی که بهره برداران و کاربران این 
سامانه را در جهت رسیدن به اهداف مدیریت شهری در 
 خصوص ثبت صحیح آمارهای غیرثبتی، کمک شایانی

 می کند.

خبر

رییس شورای اسالمی شهر مشهد  گفت:  ۴۰۰ 
به  کردیم.   شناسایی  مشهد  در  را  خیز  سیل  نقطه 
این  بیان  با  امروز، محمدرضا حیدری  گزارش صبح 
در  خطرپذیری  کاهش  اجالس  ششمین  در  مطلب 
افزود: معتقدیم سازمان ملل  بیان این مطلب  با  ژنو 
و نهادهای بین المللی باید ساز و کار تازه ای را برای 
جهانی  قدرت های  و  امپریالیسم  منافع  از  دوری 
اهداف  جهت  در  مستقل  بطور  بتواند  تا  کند  ایجاد 

ذاتی اش گام بردارد. 
وی با بیان اینکه امروزه در جهانی زندگی می کنیم 
دولت ها  و  ملت ها  بین  سوءتفاهم  و  اختالفات  که 
این  با  افزود:  است،  آورده  پدید  را  زیادی  مشکالت 
جهان  این  جغرافیای  شرق  از  همکارانم  و  من  همه 
برایتان حرف هایی از جنس صلح و دوستی به ارمغان 
آورده ایم. رییس شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره 
یکتا  خداوند  معتقدیم  مسلمان  ایرانیان  ما  اینکه  به 
گوناگون  زبان های  و  رنگ ها  به  و  متفاوت  را  انسانها 
آفریده است، اظهار کرد: این مهم بدان دلیل است تا 
مردم بیشتر و بهتر یکدیگر را بشناسند و در کنار هم 
به راه مشترک خداپرستی از رهگذر خدمت به انسان 
فرموده  به  داد:  ادامه  حیدری  کنند.  پیدا  دست 
خداوند  خانواده  انسانها  اسالم)ص(  گرامی  پیامبر 
انسان  به  خدمت  که  معناست  بدان  این  هستند. 
است.  الهی  ادیان  همه  مشترک  و  متعالی  گوهر 
نگاهمان  منظر همواره  این  از  کرد:  وی خاطرنشان 
طریق  از  آنها  کرامت  پاسداشت  انسانی،  جامعه  به 
کمک در شرایط سخت بدون چشمداشت و فارغ از 

نگاه های تبعیض آمیز نژادی و مذهبی بوده است.
y  وضع تحریم های ضدبشری مورد تایید هیچ ملت

متمدنی نیست
بر  تاکید  با  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
این  در  جهان  متمدن  ملل  هستیم  مطمئن  اینکه 
اما وجدان  افزود:  ما همسو هستند،  با  جهت گیری 
هیچ انسان آزاده ای در جهان نمی تواند وضع تحریم 
بروز  اصلی  عوامل  از  که  بشری  ضدحقوق  های 
به  کمک رسانی  کار  در  اخالل  و  جدی  کاستی های 
حیدری  بپذیرد.  را  است  بوده  ایران  در  اخیر  سیل 
در  پاسخی  نمیتواند  الملل  بین  جامعه  قطعا  گفت: 
خور برای جلوگیری امریکا از کمک رسانی به عنوان 
امری انسانی و غیرایدئولوژیک به ایران در سیل اخیر 
داشته باشد. وی با اشاره به اینکه ساالنه میلیون ها 
سیل  جمله  از  طبیعی  مختلف  خطرات  از  متأثر  نفر 
که  می دهد  نشان  آمارها  کرد:  بیان  دارند،  قرار 

سیالب در 5 دهه اخیر نیمی از کل خسارات ناشی 
به خود اختصاص داده  را  از بالیای طبیعی در دنیا 
است. تحقیقات نشان  دهنده افزایش دفعات وقوع و 
بزرگی سیل در دهه های اخیر است. رییس شورای 
اسالمی شهر مشهد با بیان اینکه حوادث غیر مترقبه 
به  دولت ها  گفت:  می دهد،  روی  کشوری  هر  در 
مدنی،  نهادهای  و  نیستند  ترمیم  به  قادر  تنهایی 
به  جهانی  سرخ  صلیب  و  دیگر  دولت های  مردم، 
یاری می آیند.حیدری خاطرنشان کرد: اما متاسفانه 
در سیلی که 25 استان از 31 استان ایران را درگیر 
کرده بود، تنها برخی دولت ها به کمک ما آمدند که از 
آنان تشکر می نماییم. این امر می تواند درس بزرگی 
برای حضار این اجالس که سیاستگذاران اصلی در 
حوزه مقابله با خطرات در سطح جهانی هستند باشد 
تا اقدامی عملی در جهت اصالح راهبردهای کالن 

کمک رسانی به کشورهای خطرخیز را اتخاذ کنند. 
کنم  اعالم  را  حقیقت  این  باید  کرد:  عنوان  وی 
میزان اثربخشی جامعه مدنی ایران را در حادثه سیل 
اخیر هر ناظری می توانست به روشنی مشاهده کند.

y  ره آورد دیگر سیل در ایران، همدلی و همبستگی
ملی ایرانیان بود

به  اشاره  با  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  ریبس 
گستردگی  به  توجه  با  ایران  گیر  دامن  سیل  اینکه 
ایران را درگیر  قلمرو آن، اکثر نقاط پهنه جغرافیایی 
خود کرده بود، افزود: صرفنظر از خسارت های مالی 
و جانی که واقعا جای تاسف دارد، این سیل ره آورد 
احیای  کرد:  عنوان  داشت.حیدری  نیز  مهمتری 
همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی در جامعه تحریم 

شده ایران مهمترین رهاورد سیل اخیر بود. 
جهان،  در  ها  رسانه  کمک  به  داد:  ادامه  وی 
از  ناشی  آوارگی  و  خرابی  بر  عالوه  دیگری  تصویر 

از  امیدبخش  تصویری  شد.  منعکس  ایران  از  سیل 
از  وسیعی  طیف  انسان دوستانه  و  داوطلبانه  روحیه 
تفاوت های  تمام  از  فارغ  ایران  اجتماعی  نیروهای 
شورای  عقیدتی.رییس  و  سیاسی  گرایش های  و 
جان برکف  نیروهای  از  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی 
نظامی گرفته تا گروه ها و تشکل های داوطلب مدنی، 
را  ایران  جامعه  انسانی  همزیستی  از  زیبایی  تصاویر 
در  تنگناها  و  فشارها  مشقت بار  و  سخت  شرایط  در 

معرض افکار عمومی جهان به نمایش گذاشتند.
y فعالیت گروه های آموزش دیده دوام ثامن در مشهد

بخش  در  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
دیگری از صحبت های خود به اجرایی کردن روش ها 
و رسیدن به اهداف سند ِسندای در سه سال گذشته 
در شهر مقدس مشهد اشاره کرد و توضیح داد: سه 
و  مردمی  مشارکت های  جلب  هدف  با  و  پیش  سال 
مربوطه،  سازمان های  و  شهرداری  با  آنها  همکاری 
برای  را  مشهدی  مردان  و  زنان  از  نفره   35 گروهی 
سازماندهی  لزوم  مواقع  در  سریع  اقدام  و  آموزش 

کردیم.
بیش  اکنون  هم  کرد:  بیان  ادامه  در  حیدری 
تشکیل  زنان  را  آنها  درصد   ۷۰ که  نفر  هزار   9 از 
سازماندهی  دوام  نام  با  گروه ها  این  در  می دهند، 
عینی  مواقع  و  مانورها  در  شرکت  با  فعاالنه  و  شده 
مشهد  در   2۰18 زلزله  مثل  طبیعی  وقایع  در  خطر 
یا بارندگی های سیل خیز اخیر و برف های سنگین 
دو زمستان گذشته، به طور چشمگیر و موثر به خود و 

همشهریانشان کمک داوطلبانه می کنند.
وی به نصب سیستم های هشدار سریع و دستگاه 
ثبت جنبش  با  و گفت:  اشاره کرد  نگار  های شتاب 
خبر دهی  و  پیش بینی  قدرت  زمین،  های  لرزه  و 
توانسته ایم در عین تحریم های  و  زودتر میسر شده 

 1۰ نصب  و  خرید  با  امریکا  ظالمانه  و  غیرمنطقی 
دستگاه در سطح شهر مشهد هر نوع لرزشی را ثبت 
مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رییس  کنیم.  پاالیش  و 
اینکه 15پایگاه چند منظوره بحران در شهر  با بیان 
این  و احداث شده اند، اظهار کرد:  مشهد جانمایی 
پایگاه ها به همراه ۴9 ایستگاه آتش نشانی در مواقع 
قرار  آنها  اختیار  و در  آمده  به کمک شهروندان  لزوم 
در  توجه  قابل  نکته  کرد:  بیان  می گیرند.حیدری 
کارکرد این پایگاه ها این است که این مکانها نه فقط 
برای اسکان اضطراری شهروندان تجهیز و طراحی و 
عملیاتی شده اند، بلکه بطور همزمان خدمات طبی، 

کلینیکی و اورژانسی نیز ارائه می دهند. 
های  هماهنگی  زمینه  در  گفت:  ادامه  در  وی 
مدیریت  شورای  تشکیل  با  برون سازمانی  و  درون 
دستگاه  همه  از  متشکل  مشهد  کالنشهر  بحران 
نیز  شهرداری  واحد  فرماندهی  تحت  و  ذیربط  های 
در  صورتیکه  به  داشته ایم.  چشمگیر  و  موثر  اقدام 
که  هایی  پیچیدگی  و  ناهماهنگی  موارد  تشکل  این 
قبال وجود داشت تا میزان قابل توجهی مرتفع شده 
و کار دستگاه ها در مواقع خطر بطور تجربی و عینی 

سهلتر و کارآمدتر شده است. 
y ۴۰۰ نقطه سیل خیز را در مشهد شناسایی کردیم

با  خطر  برای  بودن  آماده  خصوص  در  حیدری 
زلزله،  برابر  در  مشهد  شهر  پذیری  خطر  نقشه  تهیه 
توضیح داد: برای این مهم نیز اقدام بی نظیری انجام 
بروز  صورت  در  می دانیم  اکنون  بطوریکه  داده ایم. 
زلزله یا سیل کدام نقاط شهر بیشتر در منظر آسیب 

و یا خطر قرار دارند.
رییس شورای اسالمی شهر مشهد ادامه داد: به 
برای  نرم افزاری  بهتر،  پاالیش  برای  و  منظور  همین 
شبیه سازی شرایط مختلف تهیه و اجرایی شده است 
را  ضعفمان  و  قوت  نقاط  و  عمل  نحوه  خوبی  به  که 

ارزیابی می کند. 
حیدری خاطرنشان کرد: در این 3 سال همچنین 
نقطه   ۴۰۰ پیشگیرانه  اقدامات  با  تا  شده ایم  موفق 
انجام  با  و  کرده  شناسایی  را  مشهد  شهر  سیل خیز 
و  مهندسی  اصالحات  جمله  از  الزم  اقدامات 
اجتماعی تعداد موجود این نقاط را در مشهد به 5۰ 

نقطه محل کاهش دهیم. 
وی سخن خود را با شعری از شاعر نامدار ایرانی 
حکیم ابوالقاسم فردوسی که در شاهنامه همگان را 
به مهرورزی و نوع دوستی دعوت کرده، به پایان برد:

همه مهر جویید و افسون کنید 
زتن جامه جنگ بیرون کنید

رییس شورای اسالمی شهر مشهد در ششمین اجالس کاهش خطرپذیری در ژنو مطرح  کرد:

 شناسایی ۴۰۰نقطه سیل خیز در مشهد   

فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری  و  دستی  صنایع 
سال  از  گفت:   رضوی  خراسان 
است.به  شده  آغاز  استان  در  موزه    11 ایجاد  گذشته 
گزارش صبح امروز  ابوالفضل مکرمی فر نیز با بیان این 
اثر در استان خراسان  و 56۰  اظهار کرد: هزار  مطلب 
رضوی طی شش دهه گذشته ثبت آثار ملی شده است 
و سال گذشته اقدامات پژوهشی و مقدماتی برای ثبت 
شده  آغاز  ملی  آثار  فهرست  در  دیگر  تاریخی  اثر   ۴3۰
اثر   2۰۰ امسال  افزود:  فر  مکرمی  ابوالفضل  است. 
تاریخی به این تعداد اضافه می شود تا بتوانیم اقدامات 
قانونی الزم برای پیشگیری از تخریب این آثار ارزشمند 

را از طریق مراجع قانونی انجام دهیم. 
میراث  سازمان  سیاستهای  از  یکی  داد:  ادامه  وی 

فرهنگی ایجاد حداقل یک موزه در هر شهر است و با 
این شعار در سال گذشته اقدامات الزم برای ایجاد 11 

موزه در استان آغاز شده است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
باستان  گناباد،  در  آب  موزه  گفت:  رضوی  خراسان 
آباد،  خلیل  در  شناسی  مردم  کاشمر،  در  شناسی 
تایباد،  در  مدارک  و  اسناد  بردسکن،  در  شناسی  مردم 
آئینی در تربت جام، خانه شهید مطهری در  موسیقی 
جمله  از  حیدریه  تربت  در  ابریشم  و  مازاری  و  فریمان 
چارچوب  این  در  افزود:  فر  مکرمی  هاست.  موزه  این 
شهرهایی که ظرفیتهای الزم برای ایجاد موزه را دارا و 
فاقد موزه هستند در اولویت قرار دارند و در سال جاری 
سعی در ایجاد موزه های مشارکتی با همکاری سازمان 

های خصوصی داریم. 

مدیرعامل شرکت همیاران شمال 
شرق سازمان همیاری شهرداریهای 
خراسان رضوی از آغاز عملیات عمرانی 
توسعه بوستان بزرگ وفا در منطقه بلوار پیروزی مشهد توسط 
توان واحدهای عمرانی وابسته به این نهاد خبر داد.به گزارش 
اساس  بر  کرد:  عنوان  یوسفیان  علی  مهندس   ، امروز  صبح 
قرارداد منعقد شده بین شرکت همیار سازه توس با شهرداری 
منطقه 9 مشهد، اجرای فاز نهایی بوستان وفا، یکی از پارک 
های بزرگ سطح شهر با بهره گیری از توان عمرانی سازمان 
حدود  در  وسعتی  از  پارک  این  افزود:  شد.وی  آغاز  همیاری 
2۰ هکتار برخوردار است و جزء پارک های بزرگ کالن شهر 
مشهد به حساب می آید که فاز تکمیلی آن در وسعتی به اندازه 
شمال  همیاران  شرکت  شد.مدیرعامل  خواهد  اجرا  هکتار   2
شرق سازمان همیاری شهرداریهای خراسان ادامه داد: زمان 
اجرای این پروژه 12 ماه تعیین شده است که با تکیه بر نیروهای 

بودن  فراهم  صورت  در  شرکت  در  موجود  توان  و  متخصص 
شرایط، تالش خواهد شد تا پایان سال جاری به اتمام برسد.
وی بیان کرد: احداث ساختمان نگهبانی، سرویس بهداشتی، 
پارکینگ اداری، کف سازی معابر، جدول گذاری، باغچه بندی، 
تاسیسات مکانیکی و برقی و ... ازجمله اقداماتی است که برای 
توسعه و تکمیل بوستان وفا انجام خواهد شد.یوسفیان با اشاره 
به برنامه های در دست اقدام شرکت همیاران شمال شرق در 
های  رسالت  اساسنامه  اساس  بر  کرد:  عنوان  جدید،  سال 
مختلفی در زمینه های عمرانی، بازرگانی، حمل و نقل، توسعه 
اقتصادی و کارگزاری خدمات تامین نیروی انسانی برای شرکت 
تعریف شده است که هدف اصلی تمامی واحد های وابسته به 
سازمان همیاری به ویژه شرکت های عمرانی زیر مجموعه این 
نهاد کمک به مدیریت، توسعه و آبادنی شهرهای و همیاری با 

شهرداران خراسان رضوی در حوزه عمرانی است.

سرپرست اداره کل راه آهن 
 31۰ گفت:  رضوی  خراسان 
بلیت قطار در  عامل مجاز فروش 
روز  از  را  ماه  خرداد  بلیت  فروش  پیش  استان  این 

گذشته شنبه آغاز کردند.
ورگ  نصیری  مصطفی  امروز  صبح  گزارش  به 
بلیت  فروش  پیش  افزود:  مطلب  این  بیان  با 
یکم  و  سی  تا  یازدهم  تاریخ  از  مسافری  قطارهای 
ماه  اردیبهشت   28 شنبه  روزگذشته   از  ماه  خرداد 
و  شده  یاد  فروش  مراکز  طریق  از  صبح   1۰ ساعت 
www.Safirrail.ir ، www. اینترنتی  درگاههای 
Fadaktrains.com , www.Raja.ir , www.Rai.

ir در تمامی مسیرهای ریلی آغاز شد.
قرار گرفتن تعطیالت  به  توجه  با  ادامه داد:  وی 

عید سعید فطر در این بازه زمانی تاکنون برنامه فوق 
العاده حرکت قطارها در مسیرهای ریلی منتهی به 
مشهد ابالغ نشده است و کماکان حرکت قطارها از 
مشهد به 29 شهر و مرکز استان طبق برنامه ریزی 

قبلی صورت خواهد گرفت.
ساالنه 1۴ میلیون نفر معادل ۴2 درصد مسافران 
شبکه ریلی کشور در مسیرهای منتهی به خراسان 

رضوی جا به جا می شوند.
کیلومتر  هزار   1۰ ایران  ریلی  شبکه  طول 
 1۴ معادل  آن  کیلومتر   ۴۰۰ و  هزار  که  است 
استان  این  و  دارد  قرار  رضوی  خراسان  در  درصد 
مسافر  جایی  به  جا  نخست  رتبه  و  سهم  بیشترین 
داده اختصاص  خود  به  را  کشور  ریلی  ناوگان   در 

 است.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی در روز موزه ها مطرح کرد:

 آغاز ایجاد 11 موزه از سال گذشته در استان
مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق سازمان همیاری شهرداری های استان:

بوستان وفا درمنطقه ۹ شهرداری مشهد توسعه می یابد
 سرپرست اداره کل راه آهن خراسان رضوی: 

 پیش فروش بلیت قطار در خراسان رضوی آغاز شد

سرویسدرشهر

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

- 0 9 1 5 2 5 6 0 0 9 1  0 9 3 6 0 5 6 6 6 3 6 با ما تماس بگیرید:  
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هم  برتر  لیگ  از  دیگر  جذاب  اما  پرالتهاب  یک فصل 
های  نیمکت  برای  مخاطره  از  پر  فصلی  رسید،  پایان  به 
رهبری که بخشی از آن ها دستخوش تغییر شد و بخشی 

دیگر نیز در آستانه تغییر است.
حرفه  اصطالح  به  های  رقابت  از  فصل  هجدهمین 
برانکو  با  پرسپولیس  رسید.  پایان  به  ایران  فوتبال  ای 
پنجمین  و  متوالی  قهرمانی  سومین  به  ایوانکوویچ 
عنوان  سپاهان  کنار  در  تا  رسید  دوره   18 این  در  جام 
بکشد.  یدک  را  لیگ  تاریخ  های  باشگاه  پرافتخارترین 
و  لیگ  تاریخ  در  را  نامش  توانست  حالی  در  پروفسور 
طی  که  کند  جاودانه  پرسپولیس  باشگاه  طور  همین 

چهارفصل به سه قهرمانی و یک نایب قهرمانی رسید.
در طول فصل سکان رهبری تیم های حاضر در لیگ 
برتر مثل تمام سال های گذشته دستخوش تغییراتی شد 
که گاها آمارهای تاسف برانگیزی از خود به جا گذاشت. 
از  فوتبالی  فصل  یک  در  خوزستان  استقالل  مثل  تیمی 
که  مردانی  برد،  بهره  خود  نیمکت  روی  مربی  جین  یک 
در نهایت هیچ کدام نتوانستند یکی از قهرمان های سال 
های گذشته را به ساحل آرامش برسانند و در نهایت طعم 
تلخ سقوط را با قهرمان خوزستانی فوتبال ایران چشیدند.
تا  نبود  مساعد  چندان  شرایط  نیز  ها  تیم  سایر  در 
را  مربیان خود  ها  تیم  تیم سایر  پنج  از  غیر  به  که  جایی 
ثبت  به  هجدهم  لیگ  در  عجیب  آماری  تا  دادند  تغییر 
برسد. اما نکته کلیدی اینجاست که به محض به صدا در 
مربیانی  پیرامون  ها  زنی  گمانه  لیگ،  پایان  سوت  آمدن 
شد  آغاز  نیز  هستند  جایی  جابه  و  تغییر  آستانه  در  که 
شود،  مواجه  عجیبی  اتفاق  با  رهبری  های  نیمکت  تا 
اتفاقی که از یک اتوبوس جابه جایی مربیان در روزها و 

هفته های آتی حکایت دارد.
خارجی ها می روند؟    

داخل  در  ارزی  مسائل  پیرامون  احوال  و  اوضاع 
کالن  مدیریت  رو  همین  از  نیست  مساعد  اصال  کشور 
گذاری  سرمایه  به  چندانی  تمایل  ها  باشگاه  بیشتر  در 
روی مربیان خارجی ندارد. با دالر 1۴ تا 15 هزار تومانی 
حداقل  کنی  استخدام  خوب  مربی  یک  بخواهی  اگر 
همین  از  بدهی  مربی  پول  تومان  میلیارد   8 تا   ۷ باید 
می  جان  به  را  موضوع  این  ریسک  باشگاهی  کمتر  رو 
خرد. در این بین شرایط برای مربیان خارجی شاغل در 
از  غیر  به  چون  است  روبرو  ابهام  با  کمی  هم  فصل  این 
به  بعید  دارد  متفاوتی  که خود شرایط  ایوانکوویچ  برانکو 
در  سرجیو  پائولو  و  تبریز  در  لیکنز  جورج  رسد  می  نظر 
همکاری  ادامه  برای  خوشی  چندان  عاقبت  نیز  آبادان 
با تراکتورسازی و صنعت نفت داشته باشند. وینفرد شفر 

استقالل  تا  برکنار شد  پایان فصل  از  زودتر  دو هفته  هم 
است  ممکن  که  بگیرد  قرار  هایی  باشگاه  زمره  در  هم 
بخش  گرچه  بزند  استارت  داخلی  مربی  یک  با  را  فصل 
مربی  یک  حضور  به  تمایل  تیم  این  طرفداران  از  عمده 

خارجی بزرگ دارند.
وداع در روز پایانی    

شان  جایگاه  نیز  داخلی  مربیان  برخی  بین  این  در 
تا  نبود  امن  چندان  ها  تیم  رهبری  های  نیمکت  روی 
مجید  باشند.  داشته  قرار  تلخ  وداعی  مسیر  در  نیز  آنها 
مدیریتی  کادر  با  عمده  اختالفات  خاطر  به  جاللی 
بماند  خسته  شهر  در  است  بعید  بسیار  نساجی  باشگاه 
دوام  فصل  نیم  از  بیش  پیکان  از  بعد  او  ماجراجویی  تا 
از مدت ها قبل عزم  تارتار  باشد. در جم مهدی  نداشته 
خود را برای جدایی و ترک پارس جنوبی جزم کرده بود 
و حاال این امر در حال تحقق است. رضا مهاجری هم با 
با ماشین سازی کسب  پایانی  نتایجی که در هفته های 
در  باشگاه  نصیرزاده مدیرعامل  ادعایی که  با وجود  کرد 
قبال تمدید قرارداد او به زبان آورده بود، چندان وضعیت 
مناسبی برای ماندن ندارد و او نیز در زمره کسانی است 

که فصل آتی باید دنبال تیم جدیدی باشد.
ژنرال و امپراطور در صدر شایعات    

برخی شنیده ها از این امر حکایت دارد که وضعیت 
امیر قلعه نویی و افشین قطبی دو مربی سابق تیم ملی 

درصدد  سپاهان  با  امیر  است.  خورده  گره  هم  به  ایران 
خود  رویایی  فصل  تکمیل  و  حذفی  جام  در  قهرمانی 
نزدیک  از  پنهانی  اخبار  و  شایعات  بین  این  در  اما  است 
این  دارد.  حکایت  استقالل  رهبری  نیمکت  به  او  بودن 
مصرانه  برخی  ولی  شد  تکذیب  او  سوی  از  اما  شایعات 
ادعای خود برای بازگشت امیر به قلعه استقالل را تکرار 
اگر  شود  می  شنیده  ها  زنی  گمانه  این  پیرو  کنند.  می 
گزینه  کند  ترک  تهران  مقصد  به  را  اصفهان  نویی  قلعه 
جز  نیست  کسی  امیر  جانشینی  برای  ها  سپاهانی  اول 
ماندن  برای  مطمئنی  چندان  شرایط  که  قطبی  افشین 
به جایگاه ششمی  را  ندارد. قطبی که فوالد  در فوالدآرنا 
لیگ برتر رساند در صحبت های اخیر خود مدعی شده 
قهرمانی  مدعی  تیمی  شود،  ماندنی  تیم  این  در  اگر 
قوت  را  اش  جدایی  شایعات  نوعی  به  و  ساخت  خواهد 
می  نویی  قلعه  جای  به  سپاهان  در  او  حضور  و  بخشید 

تواند جابه جایی جذابی باشد.
پدیده لیگ با یحیی می ماند؟!    

لیگ  مربی  بهترین  توان  می  را  محمدی  گل  یحیی 
هجدهم لقب داد. مردی که با تیمی کم ستاره مدرن ترین 
نمایش ممکن را در بین 16 تیم لیگ ارائه داد و با رساندن 
را  هایش  موفقیت  کلکسیون  آسیایی  سهمیه  به  پدیده 
برای  داشتند  انتظار  همه  که  شرایطی  در  کرد.  تکمیل 
در مشهد  نیز  را  دوم  ماجراجویی های خود سال  تکمیل 

فوتبال  فدراسیون  روسای  توجه  مورد  یکباره  به  بگذراند، 
امید شود.  تیم  تا جانشین کرانچار کروات در  قرار گرفت 
تاج از او به عنوان سرمربی آتی امیدهای ایران نام برد اما 
خود یحیی با اشاره به این که تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده 

طرفداران پدیده لیگ را با تردیدهای زیادی روبرو کرد.
نیمکت های تثبیت شده لیگ نوزدهم    

از برانکو و پرسپولیس که شنیده می شود با شرایطی 
دهند.  می  ادامه  خود  همکاری  به  همچنان  خاص 
رهبر  که  شود  می  مشاهده  هایی  نیمکت  شمار  انگشت 
خود را برای فصل آتی شناختند. در پیکان حسین فرکی 
و  حد  در  تیمی  بتواند  بلکه  ماند  خواهد  باقی  همچنان 
نیمکت  اصفهان  در  بسازد.  خودروسازان  های  اندازه 
تثبیت  از  یکی دیگر  با علیرضا منصوریان  نیز  آهن  ذوب 
سیرجان  گهر  گل  بود.  خواهد  آتی  فصل  های  شده 
لیگ  تجربه  اولین  وارد  بگوویچ  با  اول هم  قهرمان دسته 
شود  می  شنیده  که  این  ضمن  شد  خواهد  خود  برتری 
همچنان  ویسی  عبدا..  با  هم  بوشهر  شهرداری  شاهین 
ایران  به آسمان فوتبال  بلند  پروازی  تا  ادامه خواهد داد 
اعتماد  رای  با  هم  جوان  صادقی  ابراهیم  باشد.  داشته 
شده  تثبیت  جایگاهی  آتی  فصل  سایپا  باشگاه  سوی  از 
در  بتواند  بلکه  داشت  خواهد  تیم  این  نیمکت  روی 
عرصه مربیگری نیز با تیمی که دو دهه فوتبالی را در آن 

گذراند، روزهای درخشانی داشته باشد.

فقط 5 تیم مربی خود را برکنار نکردند!    
در فصلی که گذشت تنها 5 تیم دست به تغییر در کادر 
فنی خود در بازی های لیگ برتر نزدند. به عبارت ساده تر 
11 تیم در کادر فنی خود تغییر ایجاد کردند و میزان تغییر 

در کادر فنی تیم ها بیش از 68 درصد بوده است.
به طور میانگین از هر سه تیم فقط یک تیم کادر فنی 
مربی  سه  هر  از  دیگر  عبارتی  به  یا  و  کرد  حفظ  را  خود 
اتفاق نشان می دهد امنیت  دو مربی برکنار شدند. این 
رفته  بین  از  برتر  لیگ  بازی های  در  مربیان  برای  شغلی 
است و معدل میزان حضور مربیان در تیم های لیگ برتر 
به یک فصل هم نمی رسد و این می تواند یک زنگ خطر 
جدی برای سازندگی مربیان و هم چنین بهاء دادن آنها 

به بازیکنان جوان باشد.
اکنون همه مربیان ما به خوبی متوجه شده اند برای 
آن ها در تیم های لیگ برتری باید نتیجه گرفتن از همه 
راستای  در  توانند  می  راحتی  به  و  باشد  تر  مهم  چیز 
را  ها  جوان  به  دادن  میدان  هدف  این  به  یابی  دست 
قربانی کنند. میزان تغییرات در کادر فنی تیم های لیگ 
برتری در حالی 68 درصد ثبت شده است که 3۴ مربی 
این نشان می دهد  و  را هدایت کردند  تیم ها  این فصل 

در خیلی از تیم ها تغییرات بیش از یک بار بوده است.
لیگ  های  تیم  فنی  کادر  در  گرفته  صورت  تغییرات     

برتری در فصل 97-98
برانکو    پرسپولیس: 

سپاهان : امیر قلعه نویی
استقالل: شفر – فرهاد مجیدی

پدیده شهرخودرو: یحیی گل محمدی   
تراکتورسازی: جان توشاک – محمد تقوی – لیکنز

ذوب آهن: امید نمازی – علیرضا منصوریان
سایپا: علی دایی – ابراهیم صادقی

عزیز   – استان  ایلی   – پورموسوی  سیروس  فوالد: 
فرسیات – افشین قطبی

صنعت نفت آبادان: پائولو سرجیو    
نساجی مازندران: جواد نکونام – مجید جاللی    

پیکان: مجید جاللی – حسین فرکی    
پارس جنوبی جم : مهدی تارتار   

ماشین سازی تبریز: فیروز کریمی – رضا مهاجری    
نفت  مسجدسلیمان: عبدالله ویسی – علیرضا مرزبان 

– فیروز کریمی    
 – کریمی  علی   – عزیزی  خداداد  رشت:  سپیدرود 

سهیل حق شناس -  نادر دست نشان    
استقالل خوزستان:  داریوش یزدی – کریم بوستانی 
– کریم قنبری – سیروس نعمتی نژاد – سید محمد علوی

درحاشیه
بزن بزن به سبک دختران فوتبالیست!

شهرداری  و  اصفهان  آهن  ذوب  تیم های  دیدار 
سیرجان در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان با 

حواشی زیادی همراه بود.
هم  بانوان  فوتبال  برتر  لیگ  شانزدهم  هفته 
آهن  ذوب  تیم های  داشت.  همراه  به  را  حاشیه هایی 
 3۰ و   2۰ ساعت  از  سیرجان  شهرداری  و  اصفهان 
دقیقه جمعه شب برابر هم به میدان رفتند. این دیدار 
با شکست دو بر صفر نماینده اصفهان به پایان رسید 
از  یکی  بازی  این  در  آمده  وجود  به  درگیری های  اما 

بازیکنان ذوب آهن را راهی بیمارستان کرد.
و  سیرجان  بازیکنان  درگیری های  از  تصاویری 
ذوب آهن منتشر شد که در آن بازیکنان دو تیم با هم 
درگیر شده و بازی را به خشونت کشیدند اما یکی از 
عجیب ترین تصاویر عکس بازیکنی است که در حال 
مشت زدن به سر بازیکن اصفهان است. ضربه ای که 
گویا بازیکن ذوب آهن را راهی بیمارستان می کند تا 

مورد معالجه قرار گیرد.
خشونت در این بازی به حدی بوده که دو بازیکن 
سیرجان کارت قرمز دریافت کرده اند و از بازی اخراج 
آهن  ذوب  تیم  سرپرست  خراسانی،  گفته  شده اند.به 
درگیری ها از نیمه دوم بازی آغاز شده و به حدی باال 
بیمارستان  راهی  تیم  این  بازیکنان  از  یکی  که  رفته 
داشته  قرار  درمان  تحت  بامداد  از  ساعتی  تا  و  شده 
است.بیان محمودی سرمربی ذوب آهن نیز در صفحه 
واکنش  حواشی  این  به  اینستاگرام  در  شخصی اش 
نشان داد و اشتباهات داوری را عامل شکست تیمش 
دانست.او به وقت کشی های تیم حریف اشاره کرده که 
به همین دلیل داور 15 دقیقه برای بازی وقت اضافه 

گرفته است.
ذوب  تیم  گلر  به  حریف  مربی  که  گفته  محمودی 

آهن نیز فحاشی کرده است.
فوتبال  در  آمیزی  خشونت  رفتارهای  چنین  بروز 
بانوان آغار فصل جدیدی در حاشیه های فوتبال زنان 
است که قطعًا جز دوری و دلزدگی از ورزش را در پی 
و  لیگ  سازمان  که  می رود  انتظار  داشت.  نخواهد 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال زود به مسائل پیش 

آمده در این بازی ورود و اقدام مناسب را انجام دهند.

آماری عجیب در لیگ هجدهم؛

خانه تکانی بزرگ در نیمکت های لیگ برتری!

فوتسال  برتر  لیگ  گل  آقای 
جــام  در  ــران  ــ ای نــمــایــنــده  ــا  ب

قرارداد بست. آسیا  باشگاه های 
برتر  لیگ  اخیر  دوره  سه  گل  آقــای  جاوید  مهدی 
را امضا کرد و  تیم مس سونگون  با  فوتسال قرارداد خود 

نارنجی پوش شد. رسمًا 
فوتسال  برتر  لیگ  قبل  فصل  قهرمان  سونگون  مس 
باشگاه های  جام  در  ایران  نماینده  عنوان  به  است  قرار 
اسماعیل  را  تیم  این  سرمربی گری  کند.  شرکت  آسیا 

تقی پور به عهده دارد.
مهدی جاوید که در فصل ۱۳۹۷ در ترکیب تیم گیتی 
لیگ  گلی  آقای  عنوان  گل   ۳۷ با  داشت،  حضور  پسند 
برتر فوتسال را از آن خود کرده بود. او در سال های ۹۵ 
و ۹۶ نیز به ترتیب با ۳۶ و ۳۵ گل، آقای گل شده بود. 

ین تیم در فصل نقل و انتقاالت چهار بازیکن جدید را به 
تیم  این  بازیکن   ۱۴ اسامی  مجموع  در  تا  گرفت  خدمت 

آینده مشخص شود. برای فصل 
بابک  جاوید،  مهدی  صمیمی،  علیرضا  فخیم،  فرهاد 
علیرضا  عروجی،  ابوالقاسم  عزتی،  مرتضی  نصیری، 
وفایی، سعید تقی زاده، محمدشجری، مسلم اوالدقباد، 
سجاد  و  لطفی  توحید  اصغری،  علیرضا  مؤمنی،  سعید 

افضل ۱۴ بازیکن مس در فصل آینده خواهند بود.

باشگاه داماش گیالن نسبت 
رضا  امام  ورزشگاه  انتخاب  به 
حذفی  جام  فینال  دیدار  برای  )ع( 

معترض است.
حذفی  جام  فینال  دیدار  لیگ  سازمان  اعالم  با 
)ع(  رضا  امام  ورزشگاه  در  کشور  باشگاه های  فوتبال 
شهر مشهد برگزار خواهد شد که این تصمیم با اعتراض 

باشگاه داماش گیالنیان مواجه شده است.
در  )ع(  رضا  امام  ورزشگاه  معتقدند،  داماشی ها 
پدیده  تیم  که  است  انتخاب شده  بازی  این  برای  حالی 
کسب  برای  و  یافته  دست  برتر  لیگ  چهارمی  مقام  به 
سپاهان  تیم های  از  یکی  باید  تیم،  این  آسیایی  سهمیه 
یا پرسپولیس قهرمان جام حذفی شوند. همین موضوع 
سرنوشت  در  حذفی  جام  فینال  نتیجه  تأثیرگذاری  و 

مکان  به  داماشی ها  تا  باعث شده  نماینده شهر مشهد، 
دیدار فینال جام حذفی اعتراض داشته باشند.

نظر  در  گیالنیان  داماش  باشگاه  راستا،  همین  در 
در  حضور  برای  تکلیفش  شدن  مشخص  از  پس  دارد 
به محل  لیگ  به سازمان  نامه ای  در  فینال جام حذفی، 

برگزاری فینال اعتراض کند.
دیدار نیمه نهایی جام حذفی هشتم خرداد ماه بین 
تیم های سپاهان و پرسپولیس برگزار خواهد شد و دیدار 
برگزار  ماه  خرداد   12 تاریخ  در  نیز  مسابقات  این  فینال 

می شود.

فدراسیون  رئیس  اعالم  با 
تیم  برای  خارجی  اردوی  فوتبال 
های لیگ برتری ممنوع اعالم شد.

در  کشورمان  فوتبال  فدراسیون  رئیس  تاج  مهدی 
بیان  برتری  لیگ  های  تیم  خارجی  اردوی  لغو  رابطه 
که  رهبری  معظم  مقام  صحبت های  به  توجه  با  کرد: 
که  جلسه ای  باشد،  داشته  دفاعی  آرایش  باید  کشور 
برتری  لیگ  تیم   16 و  ورزش  وزیر  سلطانی فر  حضور  با 
سال  برتر  لیگ  در  که  رسیدیم  نتیجه  این  شدبه  برگزار 
مسائل  تا  کنیم  محدود  را  خارجی  بازیکن  جذب  آینده 
در  که  موارد  سایر  و  شفر  کی روش،  بحث  مانند  مالی 
در  نیاید.  وجود  به  است  مطرح   AFC در  حاضر  حال 
باشگاه ها  تاکید شد حتی المقدور  این جلسه همچنین 
از امکانات داخلی استفاده کنند و حتی اردو های خود 

را در داخل کشور برگزار کنند.
برگزاری  ما دیگر مجوز  واقع  در  ادامه گفت:  در  وی 
اردوی خارجی را صادر نمی کنیم و از آن ها می خواهیم 
کرسی های  باید  کنند.ما  استفاده  داخلی  امکانات  از 
تمام  در  نیز  جویی  صرفه  و  کنیم  حفظ  را  المللی  بین 
از پیراهن های تولید  اینکه  بخش ها داشته باشیم، مثال 
المللی  بین  پرونده  وجود  عدم  کنیم.  استفاده  داخل 
تاکیدات  دیگر  از  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  و  فیفا  در 
با  هم  را  خارجی  بازیکنان  حضور  همچنین  ماست، 

محدودیت هایی مواجه خواهیم کرد.

اردوی خارجی برای تیم های لیگ برتری ممنوع شداعتراض داماشی ها به مکان دیدار فینال جام حذفی فوتبالجاوید به مس سونگون پیوست

برگزاری  از  سبزوار  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
دومین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان بانوان در 

این شهرستان خبر داد.
 : گفت  خبر  این  اعالم  با  زاده  نصراله  مجید 
بانوان  رمضان  جام  فوتسال  مسابقات  دوره  دومین 
در روز های 25 تا 2۷ اردیبهشت ماه در محل سالن 
بانوترابی سبزوار برگزار گردید.وی افزود : در این دوره 
از مسابقات با حضور 6 تیم عظیم گستر سبزوار ، تک 
ستاره ، عظیم گستر ششتمد ، تک استار ، عظیم 

گستر شرق و آتورینا از مشهد برگزار شد.رئیس اداره 
ورزش و جوانان تصریح کرد: این دوره از مسابقات به 
صورت گروهی و حذفی و با هدف کشف استعداد 
وایجاد انگیزه در بین بانوان شهرستان برای حضور 

بیشتر درفعالیتهای ورزشی عنوان کرد.
گفتنی است؛ در پایان این دوره از رقابتها تیم های 
ترتیب  به  استار  و تک  ،تک ستاره  از مشهد  آتورینا 
فوتسال  مسابقات  دوره  دومین  سوم  تا  اول  جایگاه 

جام رمضان بانوان سبزوار را از آن خود کردند.

دیدار دوستانه کشتی با شرکت کشتی گیرانی از 
شهرستان های زاوه تربت حیدریه و گناباد در زاوه برگزار 

شد.
گیرانی  کشتی  شرکت  با  کشتی  دوستانه  دیدار 
 26 گناباد  و  حیدریه  تربت  زاوه  های  شهرستان  از 

اردیبهشت ماه در زاوه برگزار شد.این دیدار دوستانه در 
رده های سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان با شرکت 
کشتی گیرانی از شهرستان های زاوه تربت حیدریه و 
گناباد روز پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه در سالن شهید 

شکاری زاوه برگزار شد.

اخبار
در شرایطی که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال 
از توافق با یحیی گل محمدی برای هدایت تیم امید 
با  ما  گفت:  پدیده  باشگاه  مالک  است،  داده  خبر 

یحیی برای فصل بعد تمام کرده ایم.
 تاج در مصاحبه ای مدعی شد برای سرمربیگری 
تیم امید مذاکره خوبی با یحیی گل محمدی داشته 

و توافقات عمده حاصل شده است.
تاج گفت: تنها مانعی که آقای گل محمدی دید، 
مذاکره با تیم پدیده بود. قرار شد خودم با این تیم 
بدرخشیم.  هم  المپیک  در  باید  ما  کنم.  صحبت 
می شود گفت تا اندازه زیادی با یحیی تمام کرده ایم.

گل  یحیی  تاج،  مهدی  صحبت های  این  از  بعد 
پدیده  باشگاه  مالک  حمیداوی  فرهاد  و  محمدی 

میهمان تلفنی برنامه شبکه خراسان رضوی شدند.

فدراسیون  با  اش  مذاکره  ــاره  درب محمدی  گل 
اش  جدایی  از  پدیده  ــواداران  ه نگرانی  و  فوتبال 
گفت: صحبت کلی با فدراسیون داشتم و کار نهایی 
انجام شده است ولی مشخص نیست. در چند روز 
خدا؛  به  توکل  می شود.  مشخص  چیز  همه  آینده 
خدمت  در  یکسال  می شود.  چه  قسمت  ببینیم 

فوتبال مشهد بودم و خاطرات خوبی داشتم.
می رسد  نظر  به  اینکه  ــاره  درب پدیده  سرمربی 
از  جدایی  و  امید  تیم  در  حضور  بــرای  پاسخش 
پدیده مثبت است، گفت: هنوز مشخص نیست. 
باید مشورتی با دوستان و خانواده ام داشته باشم. 
اینجا  داشتم.  فدراسیون  با  کلی  صحبت  فقط 
و  هــواداران  مدیون  کردیم  کسب  موفقیت  هرچه 
نمی کنم  فراموش  هستیم.  خوبشان  حمایت های 

تشویق  را  مــا  ثانیه ها  آخــریــن  تــا  کــه  لحظاتی 
می کردند. خیلی از گل های ما در ثانیه های پایانی 

به ثمر رسید.
پدیده  باشگاه  مالک  حمیداوی  فرهاد  ادامه  در 
روی خط آمد. وی که به نظر می رسید از خبر مذاکره 
گفت:  است،  خورده  جا  امید  تیم  با  محمدی  گل 
با یحیی تمام کرده ایم. حتی با  ما برای فصل بعد 
مدیر برنامه های ایشان راجع به بازیکنان مورد نیاز و 
جزئیات برنامه ها برای فصل بعد صحبت کردیم. به 
غیر از امضا، همه کار کرده ایم. ما با هم »یا علی« را 

گفته ایم.
مالک باشگاه پدیده در واکنش به این جمله که در 
فوتبال ایران امضا مهمتر از توافق است؟ خاطرنشان 
کرد: این در مورد همه این صدق نمی کند. یحیی 

جزو آدم هایی است که این قانون درباره اش صدق 
نمی کند.

مجددًا یحیی گل محمدی در خصوص اظهارات 
بله  گفت:  و  کــرد  صحبت  پدیده  باشگاه  مالک 
صحبت های خوبی با باشگاه داشتیم. از این طرف 
هم  با  نشستی  و  گرفت  تماس  خودش  تاج  آقای 
داشتیم. چیزی مشخص نیست. تا چند روز آینده 
تصمیم می گیرم. چه اینجا باشم چه آنجا برای هر 
قراردادی  نه  موفقیت می کنم. هنوز  آرزوی  تیم  دو 
امضا کرده ام نه توافق نهایی بوده. ان شاءالله هرچه 

قسمت باشد.
گل محمدی ادامه داد: صحبت هایی که با آقای 
تاج داشتم دلیل بر این نیست که از پدیده جدا شوم. 

تا چند روز آینده قضیه جمع می شود.

اعالم اولیه سازمان لیگ به باشگاه ها برای شروع 
لیگ نوزدهم در تاریخ سوم مرداد اعتراض هایی را 
به همراه داشته؛ طبیعی است که با وجود داشتن 
فرصت کافی برای برگزاری لیگ برتر مربیان و مدیران 

مخالف شروع زودهنگام مسابقات باشند.
در حالی که رقابت های لیگ برتر هجدهم فوتبال 
ایران سه روز قبل به پایان رسید اما فصل فوتبالی 
جام  از  مسابقه  دو  است.  نشده  تمام  هنوز  ایــران 
حذفی و چند بازی برای نمایندگان ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا باقی مانده که با اتمام این رقابت ها 
فصل فوتبالی ایران نیز به پایان می رسد. طبق اعالم 
فینال جام حذفی  قبلی قرار است ۱۲ خرداد ماه 

برگزار شود و فعالیت تیم ها در این فصل به طور کامل 
به پایان برسد.

شروع  زمــان  کننده  نگران  البته  و  مهم  مساله 
سازمان  اگرچه  است.  نوزدهم  برتر  لیگ  مسابقات 
لیگ هنوز زمان دقیقی شروع رقابت ها را به طور 
رسمی اعالم نکرده اما کمیته مسابقات به صورت 
حدودی به باشگاه ها اعالم کرده که فصل جدید 
لیگ برتر از سوم مرداد ماه آغاز خواهد شد. به عبارت 
بهتر زمان میان پایان این فصل تا فصل آینده کمتر از 

دوماه خواهد بود.
برای  هفته   ۶ ها  باشگاه  معموال  که  آنجایی  از 
عمال  دارنــد،  الزم  زمان  فصل  پیش  سازی  آماده 

حدود  فصل  دو  فاصل  حد  در  بازیکنان  و  مربیان 
یک هفته استراحت خواهند شد. البته این موضوع 
جام  در  و  نیستند  آسیایی  که  هایی  تیم  شامل 
حذفی نیز حضور ندارند، نمی شود و آن هایی که 
کارشان در فصل جاری با پایان لیگ برتر به اتمام 
رسیده، از ۲۶ اردیبهشت ماه تعطیلی شان شروع 
شده اما بازهم در صورت اصرار سازمان لیگ برتر 
شرایط  مــرداد  سوم  تاریخ  در  بعدی  لیگ  شروع 

سخت خواهد بود.
به عنوان مثال از بین سپاهان و پرسپولیس هرکدام 
به فینال حذفی راه پیدا کنند، فقط یک هفته زمان 
جدید  فصل  برای  بعد  و  کنند  استراحت  تا  دارند 

استارت بزنند. اتفاقی که کمی عجیب به نظر می 
رسد. جالب اینکه در همین زمان اندک باشگاه ها 
باید برای نقل و انتقاالت فعالیت کنند و عمال هیچ 
برای  فصل  دو  میان  کامل  استراحت  برای  زمانی 

مربیان و بازیکنان وجود ندارد.
از طرف دیگر در فصل آینده فوتبال ایران تورنمنت 
ملی خاصی نیز برگزار نمی شود؛ تیم ملی بزرگساالن 
رقابت بین المللی ندارد و فقط تیم امید در دیماه باید 
در مسابقات مقدماتی المپیک حضور پیدا کند که 
آن هم با توجه به اینکه نفرات تیم امید زیر ۲۳ ساله 
هستند، شاید چندان مشکلی برای باشگاه ها پدید 

نیاورد.

امید! تیم  و  پدیده  گل محمدی، 

نوزدهم لیگ  برای  لیگ  سازمان  دلیل  بی  عجله 

خبر

خبر

میدان

سوژه

پایان مسابقات فوتسال بانوان جام رمضان در سبزوار

برگزاری مسابقه دوستانه کشتی در زاوه

گفت:  رضوی  خراسان  کاراته  هیئت  رئیس 
مسابقات کاراته قهرمانی باشگاه های استان تحت 
عنوان جام رمضان، پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه در 

دو سبک برگزار شد.
کرد:  اظهار  خصوص  این  در  حجتیان  محمد 
مسابقات کاراته قهرمانی باشگاه های استان روز پنج 
شنبه 26 اردیبهشت ماه در سبک شین کیو کوشین در 
خانه کاراته خراسان رضوی برگزار شد.وی ادامه داد: در 
این دوره از مسابقات 13۰ شرکت کننده در قالب 13 
تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان تیم باشگاه 

غوریانی قهرمان شد و تیم باشگاه جهان و تیم باشگاه 
سعیدی به ترتیب دوم و سوم شدند.رئیس هیئت کاراته 
خراسان رضوی بیان کرد: مسابقات قهرمانی باشگاه 
های سبک سو کیو کوشین نیز با حضور 8۰ شرکت 
کنند در قالب 1۰ تیم در دو بخش کاتا و کومیته در 
محل باشگاه شهید ابراهیم هادی برگزار شد. حجتیان 
افزود: در این سبک نیز باشگاه علیزاده، تیم دادور و 
تیم باشگاه نماییان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار 
گرفتند.گفتنی است؛ به تیم های برتر این مسابقات 

حکم، مدال و جوایز نقدی اهدا گردید.

رقابت کاراته کاران استان در جام رمضان
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معاون سیاسی بسیج اساتید تهران: سرکردگان تجمع 
اخیر دانشگاه تهران نفوذی هستند

تهران  اساتید  بسیج  سیاسی  معاون  سلگی،  روح الله 
تهران  دانشگاه  در  افراد  از  تعدادی  تجمع  به  اشاره  با  بزرگ 
از طبقه  و  بوده  نفوذی  این جریان  گفت: ️▫عموم سرکردگان 
سرمایه دار هستند که هیچ نسبتی با عدالت خواهی ندارند.؛ 
در حقیقت جریان معاندی هستند که با لطایف الحیل چهره 
یک  سبز،  جنبش  قالب  در  روز  یک  می کنند؛  عوض  را  خود 
حجاب  با  مخالفت  َعلم  با  روز  یک  مارکسیست،  پرچم  با  روز 
مبین  دین  با  مقابله  جریان ها  این  تمام  مشترک  مخرج  ولی 
آن  از شاخه های  نیز یکی  را  انقالب اسالمی  اسالم است که 
و  می ترسد  ایرانی  دین دار  جوان  از  جریان  این  می دانند؛ 

هراس دارد./آنا
 

سفیر ترکیه: موانع را بردارید تجار ما دوان دوان به 
ایران می آیند

برخی  که  صورتی  ایران:در  در  ترکیه  سفیر  اورس،  دریا 
شود  برطرف  می شود  اعمال  ایران  سوی  از  که  موانعی 
به  و دوان دوان  باز  با دست  ترکیه  و سرمایه گذاران  بازرگانان 
سمت ایران خواهند آمد. موانع موجود برای سرمایه گذاری 
ترک ها در ایران بیشتر مربوط به مقرراتی که است مانع تسهیل 
سرمایه گذاری در برخی از مسائل می شود. این مسائل توسط 
دو دولت به طور مرتب و منظم روی میز مذاکره و بررسی قرار 

دارد و تمامی در های مذاکره و مالقات باز است/ ایرنا
 

توصیه جالب فرماندار آستارا به ترامپ
ترامپ  آقای  می کنم  توصیه  کرد:  تاکید  آستارا  فرماندار 
نویسنده  تاکمن،  باربارا  اثر  بی خردی  تاریخ  کتاب  حتما 
دفاع مقدس  پیرامون هشت سال  که  کتاب هایی  و  آمریکایی 
مردم کشورمان به رشته تحریر درآمده است را مطالعه کند و 

از آن ها عبرت بگیرد.
 

فیاض: روحانی حرف هایی مانند احمدی نژاد و 
هاشمی می زند

استاد دانشگاه گفت: مردم به رئیس جمهور رأی می دهند، 
اما تابع دولت نیستند، اگر دولت بخواهد از حدود اختیاراتش 
اینکه روحانی هم بخواهد  خارج شود جلوی آن می ایستند. 
مظلوم نمایی کند اوضاع خراب تر می شود، چون دیگر کسی 
با  که  دیداری  در  روحانی  حسن  نمی کند.  گوش  را  او  حرف 
هایش  درددل  انتقادها،  به  پاسخ  هنگام  داشت،  سیاسیون 
با زمان جنگ مقایسه  را مطرح کرد. گفت: »اینقدر کشور را 
بود،  اسلحه  تأمین  کشور  مسئله  فقط  زمان  آن  چراکه  نکنید 
گالیه های  آنجا  اما  هستیم«.  نفتی  و  بانکی  تحریم  االن  اما 
روحانی پررنگتر شد که اعالم کرد »همه انتظارات را از دولت 

نه  دولت  دارد،  اختیار  چقدر  دولت  ببینید  باید  ولی  دارید، 
در سیاست خارجه اختیار دارد، نه می داند کجا باید مذاکره 
کند و مذاکره نکند، کجا مالقات کند و کجا مالقات نکند و نه 
اختیار فرهنگ و صدا و سیما در دست دولت است.« ابراهیم 
گفت:  نیوز  نامه  به  روحانی  اظهارات  به  واکنش  در  فیاض 
انقالب وقتی پیروز شد، بعد از مدتی بازرگان دائم در تلویزیون 
یک  بازرگان  حاال  نیست«.  دولت  دست  »کار  می کرد  اعالم 
نمونه بود. احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی هم نمونه های 
هم  اختیار  و  قدرت  چقدر  هر  که  بودند  دولت  ریاست  دیگر 
چه  دیدیم  هم  آخرش  است«.  »کم  می گفتند  می گرفتند 
مسائلی را ایجاد کردند. این افراد قدرت مطلقه را می خواهند 

که با دموکراسی جور در نمی آید.

کواکبیان: عارف نیاید، خودم کاندیدا می شوم
برای  عارف  شدن  کاندیدا  ضرورت  بر  مجلس  نماینده 
انتخابات ریاست مجلس تاکید کرد و گفت: اگر عارف نیاید، 
مردم  نماینده  کواکبیان،  مصطفی  می شوم.  کاندیدا  خودم 
تهران در مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
هفته  در  که  اسالمی  شورای  مجلس  آینده  رییس  انتخاب 
آینده برگزار می شود، گفت: همیشه اعتقاد قبلی داشتم که 
اگر  و  بیایند  مجلس  ریاست  انتخابات  برای  عارف  آقای  باید 
نیامدند خودم کاندیدا هستم. وی همچنین به ارزیابی آخرین 
وضعیت پارلمان اصالحات پرداخت و خاطرنشان کرد: جلسه 
مفصلی در این باره خواهیم داشت و اگر به تصویب برسد اجرا 
می کنیم، تعدادی از مواد آن باقی مانده که بخاطر وقوع سیل 

و تعطیالت هنوز جلسه ای تشکیل نشده است.
 

نشریه عمانی: مسیر های جایگزین تنگه هرمز ناامن 
است

حوادث  نوشت:  مطلبی  در  دیلی«  »عمان  عمانی  نشریه 
'الفجیره' در آب های امارات  و حمالت هفته گذشته در بندر 
نشان  عربستان  ساحل  در  سرخ  دریای  به  مشرف  بنادر  و 
و  ناامن  المللی برای صدور نفت  می دهد که دیگر معابر بین 
نامناسب است. عمان دیلی که به تازگی این مطلب را منتشر 
کرد، در این باره نوشت: هدف قرار گرفتن نفتکش های امارات 
و عربستان در بندر نفتی الفجیره در امارات و حمله پهپادی 
ساحل  در  عربستان  نفتی  تاسیسات  به  انصارالله  نیرو های 
دریای سرخ نشانگر این است که دریای عمان و دریای سرخ 
جایگزین خوبی برای تنگه هرمز نخواهند بود، چراکه صدور 
نفت از این مناطق با ناامنی مواجه خواهد بود.به نوشته این 
نشریه، 35 درصد از تولیدات نفتی جهان از تنگه هرمز عبور 
این  آمریکا در  و  ایران  و در صورت وقوع جنگ میان  می کند 
منطقه، کشور های حوزه خلیج فارس با چالشی بسیار جدی 
مواجه خواهند شد. این نشریه با نقل سخنان سرلشکر باقری 

رییس ستاد مشترک نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران 
در ماه گذشته نوشت: ایران به دنبال بستن تنگه هرمز نیست 
و فقط در صورت اعمال تهدید از سوی دشمن مجبور به این 
کار خواهد شد. باقری گفته بود: اگر نفت ایران از تنگه هرمز 
عبور نکند، اجازه عبور نفت هیچ کشوری را از آن نمی دهیم. 
فرانسه  خبرگزاری  به  نیز  کویتی  کارشناس  الحرمی«  »کامل 
جایگزینی  راه های  اکنون  هم  نفت  صدور  برای  که  بود  گفته 

برای تنگه هرمز نداریم.
 

درخواست کمک ترامپ از سوئیس برای توافق با 
ایران

اینکه  به  اشاره  با  گزارشی  در  انگلیس  سان  نشریه   
ایران  با  مستقیم  مذاکرات  خواهان  آمریکا  رئیس جمهور 
است، نوشت: دونالد ترامپ از همتای سوئیسی خود برای 
حصول توافقی به منظور جلوگیری از آن چه وقوع درگیری با 
ایران عنوان شده، درخواست کمک کرده است.به گزارش 
اولی  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد  سان،  نشریه 
تا  را به کاخ سفید فراخواند  مائورر، همتای سوئیسی خود 
از  جلوگیری  منظور  به  ایران  با  توافقی  حصول  برای  او  از 
وقوع درگیری با این کشور درخواست کمک کند.این اقدام 
پس از آن انجام گرفته است که گفته می شود رئیس جمهور 
حال  در  او  طلب  جنگ  ارشد  مشاوران  دارد  هراس  ترامپ 
سوق دادن آمریکا به سمت یک جنگ هستند، چیزی که 
وقوع  از  بر جلوگیری  مبنی  او  انتخاباتی  وعده های  خالف 
که  است  نگران  وی  است.  آمریکا  برای  هزینه بر  مناقشات 
سال  در  او  مجدد  انتخاب  ایران  با  درگیری  گونه  هر  وقوع 

2۰2۰ را با خطر مواجه کند.
 

توضیحات امام جمعه نقده، درباره کاهش ساعات 
مجالس عروسی

ارشاد  اداره  به  نقده  شهرستان  جمعه  امام  نامه  ارسال 
و  اجتماعی  شبکه های  در  گسترده ای  بازتاب  اسالمی، 
رسانه های داخل و خارج کشور داشت. در مضمون این نامه 
کاهش هزینه های زائد مجالس عروسی بود و در آن صحبت از 
این شده بود که ساعت برگزاری عروسی در تاالرها، 3 ساعت 
باشد و از 12 شب به بعد تجاوز نکند، آن گونه که حجت االسالم 
محمود ابراهیمی به »شهروند« گفته رسانه های معاند با وارونه 
داشته اند.  پسندانه  مردم  اقدام  این  تخطئه  در  سعی  نمایی 
امام جمعه نقده گفت: متاسفانه برخی افراد در داخل و خارج 
امام  که  و گفتند  برداشت کرده  این سخنان سوء  از  از کشور 
جمعه گفته که در تاالرها را ببندید و بگیرید و زندایی کنید. 
اداره  »از  که  آمده  نامه   ۴ بند  در  نبود.  چیزی  چنین  اصال 
به تمامی چاپخانه ها اعالم  محترم ارشاد اسالمی می خواهم 
برای  ساعت)صرفا  سه  از  بیش  عروسی  کارت  چاپ  از  کند 

شیرینی( و کشاندن عروسی ها به نیمه های شب و صرف شام 
با  ممکن  زمان  سریع ترین  در  ان شاءالله  که  کنند  خودداری 
این موضوع  پیرامون  برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی 
تصمیمات الزم اخذ و به تمامی ادارات ابالغ خواهد شد.»اگر 
کلمات قصوری نداشته باشند ما با توجه به پیشینه بحث مان 
بودند،  کرده  استقبال  نیز  مردم  و  بود  پیشنهاد  آنها  همه  که 
رسانه ها  این  اما  چیست.  ما  منظور  که  است  مشخص  کامال 
آمده بودند و یک دروغ محض را چسباندند روی بند ۴ با یک 
نوار قرمز که قابل خواندن و رویت نیست. خوشبختانه برخی 
از دوستان در فضای مجازی این بند را آشکارا دوباره منتشر 
کردند با این هدف که برداشت ها از این بند اشتباه بوده است.

تماشاگران روزه خوار بازی پارس و پرسپولیس باید 
شالق می خوردند

در  تماشاگران  تعدادی  از  مندی  گالیه  با  گنجی  محمد 
بازی روز قبل که با روزه خواری در مال عام باعث بی حرمتی 
کرده!  کوتاهی  قضایی  دستگاه  گفت:  شدند  رمضان  ماه  به 
مال  در  و  باشد  مسافر  یا  مریض  کسی  اگر  داد:  ادامه  گنجی 
که  است  شالق  ضربه   25 حکمش  کند  خواری  روزه  عام 
متأسفانه دستگاه قضایی و دیگر دستگاه ها کوتاهی نمودند 
داده  هشداری  یک  حداقل  داشتیم  توقع  زمینه  این  در 
فرهنگ  آن  با  جم  دارالمومنین  شهرستان  بدانند  تا  می شد 
تیم  دارند.  تعصب  دینشان  به  نسبت  دارند  که  باالیی  بسیار 
های پرسپولیس و پارس جنوبی جم روز پنج شنبه در آخرین 
دیدار  هم  با  کشور  فوتبال  برتر  لیگ  های  رقابت  از   هفته 

کردند. /آوای جم

پیشنهاد ایجاد شبکه زنانه در صدا و سیما
اسالمی  های  پژوهش   مدیرکل  ظریفیان،  محمدحسین 
رسانه با حجت  االسالم والمسلمین سیدمحمود مدنی، مدیر 
جامعه  مدیر  کرد.  گفتگو  و  دیدار  علیهاالسالم  الزهرا  جامعه 
که  ظرفیتی  به  اشاره  با  دیدار  این  در  علیهاالسالم  الزهرا 
انقالب اسالمی برای حضور روحانیت در صدا و سیما و رسانه 
در  روحانی  حضور  انقالب  از  پیش  گفت:  است،  کرده  ایجاد 
یک مدرسه نیز با مشکل مواجه بود اما چهل سال است که به 
برکت انقالب اسالمی صدا و سیما در اختیار اسالم، انقالب 
و حوزه و روحانیت است، هر چند متاسفانه تاکنون نتوانسته 
 ایم از این فرصت با ارزش در طراز اسالم و انقالب بهره برداری 
زنانه در صدا و سیما  ایجاد یک شبکه  پیشنهاد  با  کنیم. وی 
گفت: جامعه الزهرا علیهاالسالم در 5 حوزه می ت واند با صدا و 
سیما همکاری  هایی داشته باشد. حجت االسالم والمسلمین 
سیما  و  صدا  و  رسانه  مبانی  بحث  در  داشت:  اظهار  مدنی 
تحقیقاتی،  های  پروژه   کردن  مشخص  با  تا  داریم  آمادگی 

کارهای پژوهشی انجام دهیم.

علیرضا بهشتی: شهید بهشتی از خلخالی تعهد گرفت
وقتي  گفت:  شرق  با  گفت وگو  در  بهشتی  علیرضا 
مکانیسم هاي عیب یابي در هر نظام سیاسي زنده نگه داشته 
مي شود؛  گرفته  افراط گري ها  و  بي قانوني ها  جلوي  شود، 
بود.  همین گونه  حدي  تا  نیز  انقالب  ابتداي  در  چنان که 
خلخالي  صادق  کار  شیوه  با  انقالب  دادگاه هاي  ماجراي  در 
برخورد شد. خلخالي کسي بود که از ملي شدن صنعت نفت 
فعالیت هاي  انقالب اسالمي  تا  و سپس 15 خرداد سال ۴2 
افراط  عرصه  در  پا  وقتي  اما  داشت؛  گسترده اي  سیاسي 
تعهدي  این موضوع  مثال  برخورد شد. شاهد  او  با  گذاشت، 
خط به خط  خلخالي  و  گرفت  او  از  بهشتي  شهید  که  است 
تعهدنامه را امضا کرد که متن آن در کتاب زندگي و زمانه منتشر 
شده است؛ اما باید به  یاد داشته باشیم که در ابتداي انقالب 
تعدد  بود،  کرده  تغییر  حکومتي  یك  سیستم  آنکه  دلیل  به  
مراکز تصمیم گیري وجود داشت و در چنان شرایطي معموال 
اصلي  مشکل  واقع  در  مي شود.  گرفته  افراطي  تصمیم هاي 
بلکه رسمیت یافتن  از قاعده نیست  تند و خارج  تصمیم هاي 
آنهاست که راه را بر هرگونه شفافیت می بندد و به تدریج مردم 
احساس می کنند که مسئوالن به  واسطه قدرتي که در اختیار 
پاسخ گو  خود  تصمیمات  و  رفتارها  قبال  در  مي توانند  دارند، 
اعتماد  و  گسترش  فساد  الیه هاي  که  می شود  این  و  نباشند 
عمومي کاهش می یابد. متأسفانه یکی دیگر از سیاست های 
باشد که هیچ کس  ایجاد حیاط خلوت هایی  مخرب، می تواند 
وجود  صورت  در  ندارد؛  دسترسی  آنها  به  خاص  عده ای  جز 
می خواهند،  که  کاری  هر  عده  آن  حیاط خلوت هایی  چنین 
می کنند و به هیچ کس هم پاسخ گو نیستند. در دهه نخست 
در  موسوی  مهندس  دولت  بود،  میان  در  جنگ  که  انقالب 
در  ارزی  که هزینه  نگهبان درخواست کرد  از شورای  نامه ای 
بودجه بررسی شود. جنگ که تمام شد، شورای نگهبان گفت 
ذکر هزینه های ارزی در بودجه ضروری نیست و باید از بررسی 

مجلس بیرون بیاید.

تقدیر امام جمعه اصفهان از دادستان درخصوص 
جلوگیری از دوچرخه سواری زنان

بخش  در  اصفهان  جمعه  امام  طباطبایی نژاد،  آیت الله 
در  اصفهان  دادستان  اقدام  به  خود  صحبت های  از  دیگری 
ارتباط با موضوع دوچرخه سواری زنان اشاره و اظهار داشت: 
برخی  از  جلوگیری  دستورالعمل  با  ارتباط  در  دادستان  از 
سگ  زنان،  دوچرخه سواری  مسأله  چون  اجتماعی  مفاسد 
تبریک  با  ادامه  در  وی  می کنم.  تشکر  بی حجابی  و  گردانی 
بندگی خدا  ابراز داشت: رمضان ماه  ایام ماه مبارک رمضان 
و  تفکر  با  می تواند  انسان  که  ماهی  است،  خودسازی  ماه  و 
برنامه ریزی برنامه یک سال آینده خود را به نوعی تبیین کند تا 
منبع: تابناک در مسیر کمال گام بردارد.  
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512/1 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالكيت
نظربه اینکه آقای حسین مولودی به استناد دو برگ استشهادیه گواهي شده منظم به تقاضاي کتبي 
جهت دریافت سند مالکیت المثني نوبت اول به این اداره مراجعه ومدعي است سند مالکیت 25۰ سهم 
مشاع از 8۰۰۰۰ سهم ششدانگ پالک 25۰2 فرعی از 2۷6 -اصلی بخش 13 مشهد که متعلق به  وی 
می باشد بعلت بی احتیاطی  مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت ذیل 
دفتر 283 صفحه 332 و ثبت ۴6688 به نام وی ثبت و سند به شماره چاپی 26۴3۷6 سری د سال 91 
صادر وتسلیم شده است که برابر سند 6۷۴6۴- 93/2/29 دفتر 15 فریمان به متقاضی انتقال قطعی 
گردیده است دفتر امالك بیش ازاین حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره ذیل  ماده12۰ اصالحی قانون 
ثبت مراتب یك نوبت آگهي ومتذکرمي گردد هرکس نسبت به ملك مورد آگهي معامله انجام داده یا مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستي ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشاراین آگهي اعتراض کتبي خود 
را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید بدیهي است درصورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرریا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به 

صدورسند مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي اقدام خواهد شد 
رئيس اداره ثبت اسنادوامالک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
واراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139۷6۰3۰62۷1۰۰3966 مورخ 139۷/11/15 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی اشرف عطایی فرزند علی  بشماره شناسنامه 
2۴92 صادره از مشهد در ششدانگ اعیان  یک باب خانه به مساحت 88/۰5مترمربع قسمتی از پالک 
اعیان  عبدالمطلب 11 الله یک پالک 51  در خیابان  واقع  از1۰-اصلی بخش 9 مشهد  فرعی    5۷۰8
متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه زلیخا خانم 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 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 

مالکیت صادرخواهد شد 1۴89 تاریخ انتشارنوبت اول:98/2/1۴ ، نوبت دوم:98/2/29 
رئيس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حميدرضا افشار

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
واراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139۷6۰3۰62۷1۰۰32۴8 مورخ 139۷/9/28 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه صفائی بربر فرزند حسن  بشماره شناسنامه 
1۰1128 صادره از مشهد در ششدانگ اعیان  یک باب خانه به مساحت 8۴/8۰ مترمربع قسمتی از 
پالک 68 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار طبرسی دوم چهارراه اول سمت راست پالک 29  اعیان 
متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه ظهیرالدوله  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 

مالکیت صادرخواهد شد 1۴85 تاریخ انتشارنوبت اول:98/2/1۴ ، نوبت دوم:98/2/29 
رئيس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حميدرضا افشار

512/7( هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )8380( 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
139۷6۰3۰6۰۰5۰۰838۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
یکباب  ششدانگ  در  زبرخان   از  صادره   2۰۰6 شناسنامه  شماره  به  اکبر  علی  فرزند  فخری  حسن  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نیشابور  ملک 
ساختمان  به مساحت119/1۴ مترمربع از پالک شماره 229 اصلی واقع در اراضی بیرم آباد بخش 2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای 
غالمرضا دانشور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول98/۰2/1۴ تاریخ انتشار نوبت دوم 98/۰2/29
علی امينی-ریيـس ثبـت اسـناد و امـالک نيشـابور

      مفقودی
سیکلت  موتور  سبز  برگ  و  سند 
به  مدل1389  سیکلت   روان  سیستم 
شماره   ۷63  –  92۷1۴ پالک  شماره 
و   11۰D38۰۰36۷۰***NEK موتور 
 11۰D89۰۷891***NEK تنه  شماره 
مربوط به اصغر سهیلی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط میباشد.

)512/2( هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
 )0549(

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13986۰3۰6۰۰5۰۰۰5۴9 هیات اول موضوع قانون 
ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن مرضیه  فرزند محمدبه شماره شناسنامه 
2۰۷۰ صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت593/9۰ مترمربع از پالک شماره 
218فرعی از 5۰ اصلی واقع در اراضی دهنو خرابه  بخش 12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک 
رسمی آقای غالمعلی مرضیه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی  15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول98/۰2/1۴ تاریخ انتشار نوبت دوم 98/۰2/29
علی امينی-ریيـس ثبـت اسـناد و امـالک نيشـابور

511/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
واراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 13966۰3۰62۷1۰۰11۰۴ 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 محسن براتی مهدی آبادی فرزند براتعلی   بشماره شناسنامه 2۷۰52 صادره 
از مشهد در ششدانگ اعیان  یک باب خانه به مساحت  165مترمربع قسمتی از پالک 513۰  فرعی 
از3-اصلی بخش 9 واقع در  مطهری شمالی ۴6 پالک 18  اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه 
سادات رضوی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود 
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 
تاریخ  مالکیت صادرخواهد شد 1۴91  مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور 
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511/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
واراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139۷6۰3۰62۷1۰۰355۷ 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 جواد امینی فرزند حسن   بشماره شناسنامه ۴ صادره از جاجرم در ششدانگ 
اعیان  یک باب خانه به مساحت   6۷/5۰ مترمربع قسمتی از پالک 6۰-اصلی بخش 9  واقع در پنج 
تن  افسر شمالی ۴1 پالک 265  اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه کربالیی حسن دربان و 
آقا میرزا  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 
بدیهی است درصورت  نمایند.  تقدیم  رابه مراجع قضایی  اعتراض، دادخواست خود  تسلیم  ازتاریخ  ماه 
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انتشارنوبت اول:98/2/1۴ ، نوبت دوم:98/2/29 
رئيس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حميدرضا افشار


